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A POLíTICA EXTERIOR DO BRASIL NA 
AMÉRICA LATINA * 

Luis Bastian Pinto 

Tem sido costume, entre os que estudam e comentam a 
politica continental do Brasil, enumerar uma série de princípios 
básicos que se consideram. de um modo geraI, como formando 
as linhas tradicionais da ação brasileira no Hemisftno. Êsses 
princípios podem ser enunciados da seguinte forma: 

1Q - Repulsa A guerra como meio de solução de conflito. e 
em especial 2 guerra de conquista. preceito inscrito na Consti- 
tuição e derivado, no dizer de muitos. da índole pacifista do povo 
brasileiro e de seu apego 5 causa da justiça internacional. 

2Q - Recurso ã arbitmgem como meio de solução das 
divergências internacionais. com tal zélo e constáncia que muitos 
chegam a considerá-la como "instituto tipicamente brasiIeiro". 

30 - Defesa intransigente do principio da igualdade jurídica 
dos Estados. 

49 7 Respeito escrupuloso aos instrumentos jurídicos 
internacionais. 

59 - Manutenqão do statu quo no Continente. o que 
implica na inalterayão das Fronteiras existentes e na oposiqáo 5 
fomzsão de quaisquer bfocos - políticos. econômicos ou mili- 
tares - entre países da Amtrica Latina, mesmo com a parti- 
cipação do Brasil. 

Estes são os princípios que vêm sendo exposto e repisadas 
continuamente como norteadores de nossa ayáo continental. 
Creio. no entanto, que tal enunaaçáo de princípios peca por ser 

N. d2 R. - -c aabalho data de maio de 1x8. sendo portanto. 
anterior a importantes wmtos internacionais como a OPA. o rccrcabo 
comum. a questao dos Acordos de RobDrk e outros. Não obstante. dado O 
intcr&se pfmarmtc do assunto. t o artigo publicado em sua forma original. 
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demasiado teerica e mesmo por não corresponder a uma verdade 
histórica mantida através dos tempos. nem a uma intrestigaçao 
mais profunda da realidade. Tem dado lugar, não há dúvida, aos 
mais formosos discursos, mas vános dentre êstes princípios não 
resistem a um exame sério. Basta dizer que a repulsa 2 guerra, a 
defesa da igualdade jurídica dos Estadas. o respeito aos tra- 
tados, são proclamados como normas essenciais de aqão por 
praticamente todos os paises. indusive a União Soviktica. 0 s  

dois primeiros, além disso, são meios de defesa natural de tôdas 
as nações fracas. 

Quanto ã arbitragem. quero lembrar que durante O sécuIo 
XIX houve 212 casos de arbitragem. 84 dos quais entre na@= 
americanas, e em apenas 5 dêles o Brasil era parte. Abas. em 
toda a nossa Història de pais independente fomos parte em 
apenas 9 casos de arbitragem. alguns dêles de importância muito 
pequena: assim, não vejo coma se pode chamar a arbitragem de 
instituto tipicamente brasileiro. O fato de termos resolvido, por 
&se meio. três importantes questões de limites (com a Argentina 
e as Guianas Francesa e Britànica) em menos de dez anos. deve 
ter dado origem a essa nogão. que viemos repetindo hP meio 
século. sem submetê-la a nova exame, e sem nos perguntarmos 
se já não pertence ao passado. Da mesma forma, o entusiasmo 
peIa atuação de Rui Barbosa na Haia fez nascer, creio, a 
convicção de que 4 56 nosso o principio da igualdade jurídica dos 
Estados. 

Creio. portanto. que esta forma de enunciar as bases de 
nossa orimtaqáo política no Continente é. na vesdade. o resultado 
de uma apreciacão excessi\~arnente teúrica e superhcia1. proveniente 
essencialmente do fato que, até há poucos anos. o Brasil. fechado 
em sua enormidade territorial e quase exclcsivarnente preocupado 
com o seu crescimento interno, não percebia senão de relance que 
existiam outros países, que víviamos num mundo composto de 
muitas nações. A pohtica exterior era deixada a um grupo 
reduzido de iniciados e o resto do pais não se deixava afetar pelo 
que acontecia no mundo. a não ser de querido em vez. e então 
reagia em fama emocional. 
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Sõ depois da Segunda Guerra Mundial começou o Brasil a 
despertar para os  problemas internacionais. E o despertar foi 
rápido. A naçiio tôda já verificou que. hoje em dia, os nossos 
grandes problemas internos estão, de uma ou outra forma, ligados 
todos à vida internacional; j$ as classes dirigentes tornam inte- 
resse profundo pelos negdcios exteriores e a politica interna pela 
primeira vez se liga a questões de poiitica externa. Creio que 
ainda temos de evoluir bastante no assunto: as opinioes nem 
sempre estão sólidamente Eundamentadas. muitos apreciam as 
questões externas ievabos por motivos emocionais. Mas vamos 
avançando, e a realidade 6 que já se esboça boje a participação 
ampla da nação na vida internaaonal. 

Parece-me encontrar-se ai uma diferença importante entre o 
Brasil t o resto da América Latina. Enquanto nós, dentro de 
nossa grandeza territorial, nos ocupávamos de nós mesmos, quase 
indiferentes ao que acontecia no exterior, os demais países latino- 
-americanos. muito menores em extensão e, portanto, com os 
respectivos centros próximos uns dos outros, tinham um contato 
permanente e intenso com as nações vizinhas, relaçSes económicas 
e pessoais, rivaIidades de tôda espécie. conflitos sérios de fron- 
teiras e até numerosas guerras. A política internacional era algo 
que afetava a vida das populações. muito mais do que no caso 
do Brasil. de onde decorreu terem elas adquirido uma consciéncia 
internacional mais enraizada que o nosso povo. 

Foi. sem duvida. do içolamento com telacão ao resto do 
Continente que nasceu a convicqão. muito em voga no principio 
deste século e que ainda boje tem numerosos adeptos, de que 
somos diferentes dos povos vizinhos, de que não fazemos parte 
da América Latina e até de que somos um pedaqo da Europa 
transplantado para éste lado do oceano. Essa idéia estranha. 
para a qual não vejo nenhum [undarnento, transparece permanen- 
temente através de nossa política internacional da primeira metade 
déste século, e ainda hoje vemos seus resquícios. sobretudo em 
atitudes pessoais de nossos representantes no exterior. Dela 
resulta. por exempIo, o hábito. que até hoje foi impossive1 medi- 
ficar, de que nossos delegados a grandes confer&ncias interna- 
cionais falem em francés ou inglh. porém nunca em espanhol. 



Felizmente vem sendo corrigida com rapidez uma atitude tão 
infundada e. sobretudo, prejudicial a nossa politica no 
Hemisfério. 

Entre os princípios tão frequentemente citados. a que mc 
referi acima. o da manutenção do statu quo na América do Sul 
e considexado talvez como o de mais amplas conseqübcias. De 
fato. o Brasil. como o maior pais do sul do Hemiskio. ocupando 
a metade de seu território e com a metade de sua populaçilo, teve, 
através de sua História, constante interêsse em não admitir alte- 
rações fundamentais na estrutura existente. que pudessem diminuir 
esta sua preponderãncia. Assim. pode ser apontada como apii- 
cação dêste principio a resistência do Brasil sempre que se mani- 
festaram. por parte da Argentina. propósitoç de expansão. seja 
pela aquisição de territórios, no passado, seja, ainda no Govêmo 
de Per6n. por tentativas de prédominio econômico etc.. Pode- 
fiamos ainda citar nossa declaracão oficial & Bolívia. em 1938. de 
que garantiriamos sua integridade terrítorial futura. 

No entanto, uma análise mais cuidadosa revela que esta dire- 
triz não teve uma aplicação estrita e constante em tempos passados, 
e que não poderá no futuro senir-nos como norma segura de 
açáo. já em questaes territoriais temos vários exemplos. Na 
guerra do PacíEico. o Império não se opôs à conquista. pelo Chile, 
de vastos territdiios bolivianos e peruanos. Quando o Peru. em 
1928. i n e ~ ~ l i c k e l m e n t e  cedeu kticia a Colômbia - por um tra- 
fado que rompia a exclusividade brasileiro-peruana na posse das 
margens do rio Amazonas e que trazia em s e u  bójo inevitável 
conflito futuro - nossa ação reduziu-se a exigir garantias de que 
seriam respeitadas as nossas fronteiras. Logo apõs. em 1932. 
como mediadores no conflito de Leticia. náo procuramos restabe- 
lecer o stahi quo histórico, mas sim, tivemos uma açáo pacilicadora 
de carater realista, devohendo o trapézio á posse artificial. mas já 
inevitável. da Colômbia. Tarnbem nas tentativas recentes de 
-estabelecer a Grã-Colõmbia. através de amplos acordos ( que 
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aliás não deram resultados) entre a Colômbia, a Venezueia e o 
Equador. azo nos opusemos. como não nos poderíamos ter oposto. 

E que nos reserva o futuro? Basta lembrar que ainda há 
pouco, numa reunião da CEPAL. em ~antiaio .  em que se 
estudava a formação do Mercado Regional Sul-Americano, dis* 
cutia-se se não saia  preferível começar pela constituição de agru- 
pamentos de países dentro de uma mesma zona, como, por 
exemplo. o sul da Ameica do Sui. para mais tarde procurar 
f6mulas que abrangessem todo o Continente. O Brasil esta 
examinando &se assunto com realismo, sem se  lhe opor por simples 
raz- de um principio teôrico. cuja inaplicabilidade está demoris- 
trada na pr&ka. 

Ora. se até &te principio. sem dúvida o mais d j d o  de todos 

e o que mais vêzes é citado, significa tão pouco, parece-me que o 
que nos cabe fazer é examinar conscienciosamente a nossa política 
continental - à luz da realidade do momento e das tendências 
que já se desenham para um futuro pr6ximo - e sobretudo deixar 
de lado consíderaçõeç de valor mais teórico ou retónco. e desa- 
tudizadas a relação à conjuntura presente. De minha parte. 
não pretendo definir aqui uma política que. em muitos pontos, 
ainda é incerta e fluida, mas apenas apontar alguns elementos 
já fixados e trazer uma cotribuiçáo modesta para o estudo das 
soluqões que se nos oferecem. 

Não cabe aqui a história da nossa formação territorial. porem 
i. oportuno relembrar que neste assunto sustentamos um princípio. 
o do uti possidefis de facto, já inscrito. por obra de Alexandre de 
Gusmão. no Tratado de Madri. em 1750. Distingue-se esta nossa 
tese da que sustentam os paises hispano-americanos para fixacão 
de seus limites. do uti possidetis juris, baseado no direito a posse 
segundo as antigas subdivisões da América colonial. 

Río Branco terminou a tarefa de fixação de nossas fron- 
teiras. resolvendo os últimos grandes casos pendentes. A obra do 
grande Chanceler foi continuada, com pertinácia e paciência. por 



seus sucessores, que se empenharam em resolver as divergências 
menores que ainda surgiram. inevitàvelmente, na nos- esten- 
síssima linha de fronteiras, e vários acordos ainda foram coaclui- 
dos. como o Tratado de 1928 com a Bolivia. Aqui cumpre ressaltar 
o trabalho verdadeiramente heriiico das nossas Cornissfjeç de Lixni- 
tes. que se v& empenhando há decmios. com esfõrço incansável e 
por vezes nas condições mais precários. numa tarefa que mere- 
ceria ser mais conhecida no Brasii- 

A fixação de nossos limites é obra que ainda não esta ter- 
minada. e o Itamaraty se empenha em resolver os iiltimos trechos 
em aberto. Ainda recentemente o Ministro José Carlos de Macedo 
Soares conseguiu concluir com a Bolívia um Acôrdo, pelo qual 
resolveu certas divergências que prejudicavam nossas relações 
com aquEle pais. dada a aguçada sensibilidade da opinião boliviana. 
A solução a que se chegou pode ser quaiificada- de briihante. 
pois conseguimos um acõrdo que satisfez. plenamente a nação 
vizinha e. ao mesmo tempo, resguardou nossos direitos em sua 
totalidade. 

Através de nossa Histôria, desde a Colíinia e ainda na 
Reptiblica. veio o Brasil expandindo-se em áreas contíguas, e os 
Tratados a que chegamos consagraram. quase todos, nossas aqui- 
siqões tern'toriais. Por isso mesmo. existe em certos países vizi- 
ahos um resquício de ressentimento e em alguns deles persiste 
um temor latente da possibilidade da expansão brasileira. Este 
temor chega a ser forte apenas na Bolívia. o que e explicável. 
pois a questão do Acre ainda é bastante recente para ser lembrada. 
Mas. por isso mesmo. cumpre-nos orientar nossa política com o 
maior cuidado no sentido de apaziguar tais sentimentos e evitar 
quaisquer atos que os possam reacender. atentando. ao mesmo 
tempo. para a segurança de nossas fronteiras sujeitas a eventuais 
pressões dos países limitrofes. 

A rivalidade. efetiva ou em potencial. entre o Brasil e a 
Argentina, tem sido o mais poderoso e persistente do EatBres 
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determinantes de nossa politica continental. Seria sup&fIuo 
recordar o passado de conflitos militares. na Colônia e no 
hperio. que compuseram a atual estrutura politica do Prata. 
fixando as Fronteiras e criando os Estados-tampões do Uruguai e 
do Paraguai. Terminado o longo período das guerras. persistiu a 
rivalidade decorrmte da prtipria vizinhan~a de dois países rela- 
tivamente poderosos, e que já tantas vèzes tinham entrado em 
choque. A riqueza material da Argentina determinava a atração. 
natural das economias dos demais paises e permitiu-lhe. em certos 
casos. exercer pressões políticas muito fortes. 0 s  resultados 
foram positivos por vêzes, e várias das naqões vizinhas viveram. 
anos em maior ou menor dependência. politica e económica. de 
Buenos Aires. Ainda há pouco tempo, o peronismo levou essa 
politica a uma exagêro que féz despertar as mais vivas reações. 

No entanto. nos ÜItimos anos alteraram-se radicalmente as 
circunst&ncias que determinavam a posiqão politica relativa do- 
Brasil e da Argentina. Por outro lado. o vertiginosa desenvolvi- 
mento do Brasil. sobretudo na campo industrial. Eêz desaparecer 
aquela diferença de poder econõmico. que existia entre os dois 
paises, ou que pelo menos julgávamos existisse. Assim. já não 

LM nascer a há mais lugar para o temor de nosso lado. que Ea-' 
desconEiança nas atitudes dos outros. Por outro lado. a profunda 
crise social. económica e política em que se vem debatendo a 
Argentina parece ter modificado sensivelmente o pensamento de 
seus circulos dirigentes. e tudo leva a crer que são hoje bem mais 
reduzidas as correntes de opinião que se inclinavam por uma 
política exterior orientada numa dirgão que não coincidia com 
nossos in terêsses. 

Além disso, a intcnsifica<ão da vida internacional no após- 
-guerra. e o atual entrelaçamento dos grandes ~roblemas internos 
de cada pais com as relações exteriores. tendem a fazer diminuir 
a importância relativa das quest6eç que separavam o Brasil e 
a Argentina e. pelo contrrirrio. trouxeram para primeiro plano 
aquêles assuntos em que ternos interésses comuns a defender 
perante o resto do mundo. Estas circunstâncias nos levam à con- 
c l u e ~  de que é imperativo formularmos uma nova polítjca com 
relação 5 Argentina que nos leve a um entendimento proveitoso. 
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Iranco e cordial com a nação vizinha. Devemos prescindir de 
fato,,, que não correspondem mais a realidade do momento e 
procurar eliminar &se ressaibo de desconfiança mútua que por 
vézes ainda parece informar o subconsciente das rela~ões entre 
os dois países. 

A posse do Presidente Frondizi não foi apenas o inicio de 
uni novo govêrno, mas sim um episodio da profunda revoluç50 
por que vem passando aquele país. talvez não mais profunda da 
que a que assistimos em nossa terra, mas certamente mais violenta 
e por isso mesmo mais decisiva, B éste. portanto. o momento em que 
nossa aqáo frmte 21 Argentina poderá ter uma influência da maior 
importância na determinação de sua politica internacional futura. 
Cumpre observar. com cuidado. as tendências da nova Argentina. 
ainda não muito &as, mas nas quais já se podem distinguir 
algumas linhas mestras. Já náo se fala mais a sério na "terceira 
posiçZo" de Perón: a Argentina aceitou. alinhar-se no campo 
ocidental, mas procurará orientar sua política externa num 
sentido eminwtemen te arnericanista, entendendo-se por essa desig- 
nacão a procura de uma compreensão mais íntima nas relacóes 
políticas e econõmicas entre as nações latino-americanas. Ésse 
entendimento não s6 vigoraria frente aos nossos inimigos poten- 
ciais. mas também aumenbria nosso poder nas negociações com 
as nações amigas, como os Estados Unidos e as da Europa 
Ocidenbl. 

E certo que existe atualmente uma convicção. generalizada 
entre os circulos dirigentes do Brasil e da Argentina. de que os 
principais interesses de ambos se entrelaqam e não se chocam. 
Chegou assim o momento de procurarmos o caminho de uma 
cooperacão da qual lucraremos ambos e também o resto do 
Continente. Esta afirmativa, embora podendo parecer detza- 
siado geral e imprecisa como conclusão. assume crucial impor- 
tância, porque representa a chave da política brasileira no 
Conf inen te. 

v 
O Paraguai e a Bolivia. como vizinhos mais fracos. perante 

os quais aparecemos como gigantes, e que têm ambos profun- 



das queixas do Brasil no passado. constituem. por exceléncia. a 
campo de prova da ação que podemos exercer como o maior e o 
mais forte dos pakes do Continente. Não esqueçamos também 
que estão intimamente vinculados os interhses das regi- fron- 
tdriçaç e que o desenvo~vimento de um dos lados da fronteira 
s6 pode beneficiar o outro. Mais do que isso, o petráleo da 
Bolivia 4 um. exemplo das oportunidades que nos oferece uria 
coopera@o sblida com nossos vizinhos menores. 

No Paraguai, a a e o  do Brasil em anos recentes tem sido 
das mais intensas. através da cmperai;ãa econômice e tecnica 
para seu desenvolvimento; a c o n s t n i ~  de estradas de rodagem 
que corrijam sua mediterraneidade; a cooperação efetiva no 
campo cultural; a instruCao de suas Forças Armadas; a conclusão 
de acordos de comèrcio e investimentos etc.. Essa a 6 0  tem sido. 
salvo algumas falhas. bem coordenada e eficiente e nos tem 
granjeado estima e gratidão no Paraguai. 

Quanto à Bolívia. depois de wn Iongo período de incerteza 
e de divergências, que j$ afetavam sèriamente nosso prestigio e 
levantavam desconfianças latentes, conseguimos chegar a acordos 
que hão de possibilitar uma era de estreita e proveitosa coop-  
ração. Mas a tarefa não esG terminada: &sts acordos não se 
executarão automaticamente e exigem um cuidadoso esfõrço de 
nossa parte. Não poderemos repetir os erros de um passado 
recente, isto e. o desleixo no cumprimento de nossas obrigaçães 
e a incompreensão do que eram nossos verdadeiros direitos e 
deveres. 

Com relaqáo ao Uruguai. país organizado é cioso de suz 
independhcia, mas necesçãriamente ligado ao seu vizinho do 
Prata por fortes vjnculos, nosso esfôrço dirigiu-se. no passado. no 
sentido de ajuda-lo discretamente a manter sua autonomia. Têm 
obedecido a linha semelhante as nossas relações histbrícas com o 
Chile. país com o qual temos laços de muita cordialidade. apesar 
da distância que nos separa. pois os chilenos. devido aos seus 
confIítos de vizinhança, olhavam para o Brasil como seu aliado 
potencial. 

Do Peru eçtamos. até agora. ainda mais distantes apesar da 
extensa fronteira comum. Mas também neste caso as relaçóes 
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políticas são bem intensas. e por motivos semelhantes aos do 
Chile. Aqui, porém, entra em jõgú um novo elemento. cuja impor- 
tãncia futura já é aparente: tratar-se do desenvolvimento da 
Bacia Amazõnica. O G & ~ O  brasileiro já decidiu enfrenta-lo. 
inclusive separando para isso uma parte apreciável do asa- 
mento federal. O que desejo salientar é que os problemas da 
Amazónia brasileira são comuns aos deinais países condõmiaos 
do grande vale. e que o Ibmaraty chegou 3 conclusSo de que o 
Brasil, coma grande amaz6nico e principal respons8vel pelo futuro 
da irea. não poderia deixar de tomar a si a iniciativa de proceder 
ao levantamento. acupaçáo e aproveitamento ecmõmico da 
imensa região. 

Um dos fatôres que não devemos esquecer é a possibilidade. 
já não muito remota, de que venham a escapar ao Brasil zonas 
de influkncia geopolitica que. histórica e geogràficamente. lhe 
pertencem, nas bacias hidmgráficaç tributárias ou Eormadoras do 
Amazonas. Ou também. o que ainda é mais grave, que população 
e territórios brasileiros dessa região venham amanbã. em razão do 
desenvolvimento acelerado de determinadas zonas limitroEes, a 
a ser submetidos ã influência econõmica preponderaate de países 
vizinhos. Exemplo do que digo é o "Oriente" do Peru, que 
promete ter desenvolvimento acelerado pelo influxo de imigrantes 
da jh superpovoada costa peruana, pda construção de estradas 
para o Pacifico e pela exploraq20 do petrdeo. e poderá vir a ser 
centro de atração. e n5o tributário da Amazônia brasileira. 

Não podemos deixar de cooperar com os põises vizinhos em 
seu cslhço de desenvolvimento, pois isso significaria renunciar 5 

9onica: funcáo que nos est8 reselvada como a maior nacáo ama-' 
mas devemos precaver-nos para que a Arnazõnia brasileira não 
seja simples escozdouro dos bens de outros países. e que Csse 
trafico sirva de fator efeBvo de nosso desenvolvimento. 

Com esse abjetivo conctuimos em 1958 vamos acordos com a 

Bolivia, o Peru e o Equador, e esperamos concIuir outros com a 
Colõmbia e a Venezuela. Vainos dkses acordos prevêem a 
formar;ão de Comissões Mistas para o estudo dos meios para a 
efetiva cooperaGo no assunto. Além disso, o Itamaraty está 
organizando um Grupo Permanente de Trabalho. Com caráter 
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oficial, que devera estudar e eqwcionar, no plano das relaçõés 
econômicas e políticas do Brasil com seus vizinhos amazônicos, os 
verdadeiros intereêsses nacionais que nos cabe defender. Espe- 
remos que do trabalho desses diferentes órgãos resultem as  dire- 
trizes de uma aqão efetiva. O essencial. porém. é que já estamos 
conscientes do problema. 

Nunca é demais repetir que a Segunda Grande Guerra 
alterou radicalmente Q sistema político internacional, dando às 

relações enrre os povos, mesmo os mais distantes. uma importância 
e intensidade que poucos anos antes não se poderia nem mesa0 
suspeitar. 2 dentro d&se novo quadro das relações internacionais 
que devemos situar o nosso exame da política do Brasil na 
América Latina. sem desprezar as liqões do passado. mas adap- 
tando-as 5s circunstâncias atuais. 

O primeiro fator com que devemos contar. creio que o 
mais importante e o que deve determinar as grandes linhas de 
nossa política, é o fato de que o mundo vcm marchando inexo- 
rhelmente. nos Ultimos anos. para o regionalismo (ou continen- 
taiismo). isto é. não sõ para o predomínio dos Estados-continentes 
c m o  tambem para o agrupamento político, econõmico e militar 
dos Estados segundo seus interesses comuns e sua situa60 
geográfica. 

Antes. mesmo, do fim da última guerra ficou claro que os 
Estados menores. em' superfície e populaeo. tendiam a desapa- 
recer corno grandes potEncias e que em' seu lugar surgiam, incon- 
trastáveis, as grandes massas dos Estados-Contiaentes. A o  íiqüi- 

dar-se o conflito, aqueles poucos homens que, então. dominavam 
diçcricíonêriarnente o -mundo prètenderam conduzir-nos para O 

universalismo. através da criaç5o das Nações Unidas e dos 
organismos a ela-ligados.- Essa idéia foi ap&entada em forma 
tão utópica que 89 mesmo um mundo perturbado pela guerra h 
pcdiria ter aceito; e' 'hoje chègamos até A duvidar do bom senso 
oi: da' b&f& daqueles homens. ' Não que ju!guernos que .. as 
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Naç6es Unidas tendam a desaparecer. Pelo coatriirjo. estamos 
convictos de que ésse e os demais organismos universais subsistirão. 
mas não como panaceia absoluta e exclusiva para todos os males. 
como tinham sido inicialmente apreseútados. 

Foram as nações latino-americanas que tiveram a visão das 
insuficiências da ONU desde sua fundação, insistindo e obtendo. 
a muito custo, fõsse conservada, com a plenitude de s w s  atribui- 
~ õ e s ,  a Organizaeo dos Estados Americanos, e assim fixando 
o precedente para a criaçZo posterior dos outros organismos 
regionais. Dentro de poucos anos verificou-se a impossibilidade 
de atender a ONU totalidade dos objetivos para que fõtz 
criada, sobretudo porque, no seio da Organização, refletiam-se 
inevithelmente as irremediiveis divergências de seus membros. 
Ao mesmo tempo, vinha-se consolidando em t6das as nações a 
consciencia de que poucas dentre elas tinham cmdiç6es suficientes 
de poder para resolverem. por si sõs, os mais prementes pro- 
blemas internos e mesmo para subsistir como entídades isoladas 
na conturbado mundo de hoje. As naqões que se sentiam ligadas 
por interésçes e objetivos comuns foram-se unindo e dando 
origem a êsses hiimeros agrupamentos ora existentes que tomaram 
a forma seja de organismos internacionais. seja de pactos militares. 
de acordos de cooperação. ou de simples reuniões periódicas para 
discussão de varios assuntos. lá 6 enorme a lista déssés agrupa- 
mentos. mas os que assentam sõbre base mais &ida, e que parecem 
fadados a subsistir e firmar-se, são os que se fundam na vizinhança 
geográfica. isto é. que se formam entre países de uma mesma 
região. unidos além disso por outros laços. 

O exemplo mais impressionante dessa tendência é a inte- 
gração da Europa Ocidental, que vem progredindo a passos largos 
nos anos recentes. fmpressionante é verificar como os povos da 
Europa Ocidental. que desde os primórdíos da Història se degla- 
diavam, logo ao terminar a mais sangrenta das guerras sé cm- 
venceram da necessidade de união regional. J5 em 1946 propòs 
Cburchill a cria60 dos "Estadm Unidos da Europa", fundados 
sõbre a reconcilíaçáo franco-gerdnica. Não chegamos c quicá 
não chegaremos tão longe, mas lago depois foram nascendo as 
organizacões regionais do velho continente, o Conseiho da Europa. 
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a União da Europa Ocidental, a Comunidade do Carvão e do 
Aço e as várias organizaçóes de car&ter econ6mico que culminam 
com o EURATOM e o Mercado Comum. O movimento estw- 
deu-se igualmente ao resto do mundo: a Liga Arabe, os esforps 
de união entre os paises africanos e o Plano Colombo: Bandung. 
embora baseado sobretudo em interesses pdliticos e econõmicos, 
esteia-se também çõbre uma base regional; e muitos outros @c- 

riamos ainda citar. 
Enquanto isso, o pan-americanismo, embora Eôsse o mais 

antigo dos movimentos regionais. e já corporificado na OEA, 
permanecia relativamente estacionário. O progresso da OEA 
no campo politico havia sido grande. mas certos fatõres tendiam 
a limitar sua maior expansão. Um dêles 8 constituído peIas 
diferenws de tôda indole entre a Ameca Latina e os Estados 
Unidos. sobretudo porque êstes detém um poder politico econõ- 
mico muito maior que o de todos os demais reunidos. Outro é o 
fato de que o pan-amerícanismo sempre careceu de sentido econô- 
mico. desenvolvendo-se muito mais na ordem política. 

m7 a uma Única Mas tudo o que venho de expor nos condu, 
conclusão: a conveniência e necessidade de uma uniáo mais 
íntima, de uma verdadeira integraqão dos países da América 
Latina. mais caracterizada ainda que a unidade do Continente. c 
baseada em profundas raizes de histeria, de origem, de religião. 
de formação social e política. de língua, da mistura racial. que 
caracteriza a quase todos, do estágio semelhante de desenvolvi- 
mento soad e econõmico e de anseio idêntico por um progresso 
dpido e efetivo. 

A autenticidade dêsses valores constitui o elemento essencial 
que irnpek a integracão regional. Todos des estiveram presentes 
desde o inicio de nossa vida independente, mas no momento atual 
o impulso nessa direcão ja se esta tornando írresistiwl. O do que 
ainda faltava, o da solidariedade econ6mica. está tomando Forma. 
c disto são exemplo os estudos e projetos para o futuro Mercado 
Regional latino-americano, isto é. o estabelecimento gradual e 
progressivo. como o define o Sr. Garrido Tbrres, de uma área 
dentro da qual se possa realizar eventualmente livre comkrcio de 
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bens e serviços. resultante do aproveitamento Otimo dos recursos 
naturais e humanos da região. 

Generalizou-se em n m s  paises a consciência de que temos 
de encaminhar-nos para essa unifica~ão. mediante a qual estas 
nações passarão a auxiliar-se mùtuamente, o que lhes permitira 
aporemcse com mais Mrça aos eventuais adversários e, sobretudo. 
negociar mais efetivamente com os próprios amigos. corno os 
Estados Unidos, e a Europa Ocidental, O livro do Presidente 
Frondizi. da Argentina, "A Luta Antiimperialista" é todo Ele 
permeado dessa idéia, e no Chile os candidatos I Presidência da 
República prometiam há pouco. em suas plataformas eleitorais, 
lutar pela criaçiio do Mercado Regional. 

Diante desta realidade, qual deverá ser a posição brasileira? 
Não será preferível ao Brasil, que já por si quase um conti- 
nente. manter-se em atitude de isolamento? Tudo indica que os 
esforços para a unificação prosseguirão com ou sem nosso apoio. e 
qualquer atitude negativa. ou de simples restriqão de nossa parte. 
virá debilitar. sensivelmente, nossa posiqão política, equivalendo 
pois. a renunciar ao nosso destino histórico no Continente. Somos 
naturaImente indicados para isso por nosso maior poder politico e 
econ6mico. pela maior superkie e populaeo, por nossa rdativa 
estabiiidade pohtica. pela auskcia de divergências com os vízi- 

d o s .  por nossa tradicão de não-intervenção nas .questões internas 
dos demais. por uma s&ie de razões. enfim. 

Q apoio ao movimento de integraçãr, latino-americana. em 
forma gradual e por etapas sucessivas. constitui. ao .nosso ver. 
a sentido real da atual política do Itarnaraty. de aproximação com 
as naqõcs irmãs. Há que ser èsse: também o sentido de tõda a 
nossa política exterior. Diante da tendência mundial para o regio- 
nalismo. encontra-se o Brasil na situação privilegiada de reunir 
todas as condições para influir aos destinos da América Latina. 
desde que continue a agir neste sentido com habilidade e persis- 
fPncia. e desde que procure defender.' mais que os próprios 
interesses, os interésses comuns a todos. AtravCs dessa poIitica é 
que poderemos exercer no mundo. diante de amigos e de adver- 
sários. o papel de realce que nos esttl reservado. . . 

, .- 



0RGANIZAI;ÃO ECONòMICA NACIONAL E 
ECONOMIA INTERNACIONAL 

O. A. Dias Carneiro 

A economia mundial consiste em um agbmerado de economias 
nacionais, politicamente soberanas, independmtes umas das outras 
e dotadas de governos autònomos. diferentemente constituídos 
quanto ao papel que exercem na vida econômica dessas comuni- 
dades. Embora politicamente independentes, essas economias 
nacionais se ligam entre si pela interdependência de relações de 
intercambio de bens e sen-iços e de transferência de capital e 
mão-de-obra. Pretende-se aqui examinar, de modo sumário mas 
sistematico. os principais efeitos que causa sôbre as relaçóes 
econõmicas internacionais essa diversidade, por v ã e ç  antagónica. 
de sistemas de organizaçáo econõmica nacional. 

Por sisiemas de organização ecmõrnica nacional se entende 
a maneira pela qual, nos vários países. se institui o regime da 
propriedade dos meios de produção c se organizam as atividades 
de produção. distribuicão e consumo, a Eim de que sejam preen- 
chidos determinados objetivos sociais. Assim definidos. os siste- 
mas de organização económica naciona1 se subdividem. entre o 
sistema liberal e o socialista, nas várias grõdaqòeç de intervençao 
do Poder Publico em limitar a liberdade individual de consumir. 
produzir. investir poupanças e empregar mão-de-obra. A econo- 
mia liberal se baseia na instituição da propriedade privada e na 
livre iniciativa individual de emprego dos meios de produção. A 
economia socialista se caracteriza pela propriedade coletiva dos 
fatõres produtivas e pslo fato de que a autoridade central atua 
como supremo agente econòmico na determinaqão da orientação 
e do volume da produqáo, da distribuiqáo e 66 consumo de bens 
e sen'c '1 os. 



Tal grau de intervenção governamental uoderá ser estimado 
 ela intensidade e extensão com que na economia são empregados 
os contrõles invisioeis e impessoais do mercado e os contrôles 
visíveis instituídos sob forma de planejamento governamental 
deliberado. Com efeito. a diferença fundamental que existe entre 
a organização liberal da economia e a sua organização socialista 
é apenas que naquela predominam os contrõIes indiretos exercidos 
pelo mercado sobre os vários planejamentos particulares dos 
individuos ou pessoas jurídicas de direito privado, ao produzir. 
consumir. empregar mão-de-obra e investir capital nesta ou 
naquela atividade económica. Na organização socialista, pelo 
contrário. predominam os contrõles estatais diretos, a serviço de 
planejamento predeterminado. 

Assim, são medidas compativeis com o sistema econômico 
libera1 a jrnposição de tarifas alfandeg5rias. bem como a maior 
parte das medidas de natureza monetaria; a legislação de justica 
do trabalho, saiide púbIica, previdhcia e assistência sociais: a s  
leis de imigraqão e o exercicio da tributação fiscal. São medidas 
incompativeis com a economia liberal a imposição de quotas de 
importayão e esportação; o contróle cambíaI; os vários metodos 
seletivos para o credito bancário: a reguhmentação direta da 
produGo. a administração 'dos preços e a orienta~ao compulsórir 
da mão-de-obra. São caracteristicas essenciais dessas medidas de 
natureza sociaIista a regulamentaçáo quantitativa da produGo. da 
distribuição e do consumo de bens e serviços: o aumento gradual 
de coordenação consciente das várias medidaç reguladoras das 
diversas atividades econõmicas e o abandono paulatino do mer- 
cado como instrumento impessoal e puramente mecânico de disci- 
plina da totalidade da economia nacional. Marca o sistema 
socialista, portanto. a preocupação de planejarnento deliberado. 

Planejamento existe sempre na açZo econõmica. Planejar é 

agir com objetivo; t escolher entre os meios disponíveis os mais 
adequados A açáo que se pretende realizar; & combiná-los dentro 
das ccondr@es do problema. para se atingir no futuro certo estado 
de coisas que se almeja obter. A hnçâo do Estado na vida 
econõmica é a de coordenar es-ç açóes dos indivíduos t d a  
emprêças privadas, dentro de uma determinada organizacão 
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social. O Estado liberal limita sua a e o  a imposição. por fõrça 
de autoridade moral e pelo exercicio do poder coercitivo. de 
um quadro de lei e ordem, que e entendido como suficiente para 
disciplinar as combinações contratuais espontâneas entre pessoas 
fisicas e jurídicas de direito privado. ao procurarem satisfazer 
suas necessidades e interesses legitimas. O Estado socialista 
emprega a mesma autoridade e poder coercitivo para substituir 
a decisão individual e os contrdes invisiveis do mercado pelc 
plane jamento governamental e seus contrõles visiveis. jus ti Eícandc 
tal procedimento pela necessidade de corrigir os defeitos e 
imperfeições da economia de mercado. a fim de atingir maios 
bem-estar coletivo. 

Teòricamente as fõrças do mercado. atuantes pela livre 
determina~ão individual. produziriam no Estado liberal a soluqão 
otima do problema econõmico de utitizar os meios escassos 
disponíveis para atingir o maior grau possiveI de bem-estar 
social. Na prática. a competição imperfeita. que é inevitável, 
conduz a um equilíbrio a nível inferior ao  desta soluçáo ótima. 
Sòmente a demanda efetiva. isto e, aquela que se sustenta no 
poder aquisitivo de bens e serviços. encontra expressão nesse 
mercado livre da economia liberal. A utilizacão dos fatóres de 
produção disponíveis sõ seduz a emprêsa privada pela expecta- 
tica de lucro, que assim se torna a única justificativa do 
empreendimento. o que por sua vez pode* não se justificar do 
ponto de vista social da coletividade. Assim. o mercado Iivre 
da economia liberal não se acha equipado dos instrumentos 
necessArios para a satisfação de objetivos sociais que não seja. 
ao mesmo tempo. os objetivos a que almejam os detentores dos 
meios de produqão. 

Os diferentes sistemas de organização econômica nacional. 
assim definidos e classificados pela intensidade e extensão dos 
contróles visíveis que contenham, se comunicam miituamente 
pelo intercãmbio de bens e çen.içoç e por transferências de 
capitais e mão-de-obra. Tais relações econõmicas internacionais 
se efetuam entre paises soberanos. cuja organização econômica 
e política é heterogênea. onde os estágios de evolução econômica 
e social não coincidem, e onde os recursos naturais, o capital e 
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o trabalho são de variada qualidade e desigualmente distribuidos 
por territ~rios nacionais demarcados pelo puro capricho da 
histhria. 

De acõrdo com o pensamento econ6rnico liberal, as relações 
internacionais de cará ter econõmico não diferem fundamental- 
m a t e  das relações ecoaómicas nacionais, ínterregionais. O 
intercâmbio de bens e serviços. assim como os mo\+nentos de 
capital e mão-de-obra entre Pemambuco e São Paulo n5o 
suscitariam. de conformidade com esta doutrina, problemas 
diversos daqueles que surgiriam, por exemplo, das relações 
econômicas e financeiras entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Este 
pensamento econõmico liberal e internacionalista foi popular. por 
todo o skulo XIX e até a Primeira Grande Guerra. na pequena 
comunidade de paises que, com exclusão dos povos de cãr, das 
colõnias e dos países atrasados. constituía então o mundo 
econõmico e social civilizado. 

Como as estruturas nacionais, politicas e económicas. d-es 
paises não diferiam fundamentalmente entre si. nao havia 
conflito em suas relações internacionais. Os princípios e normas 
que regiam a integração social. política e econômica no âmbito 
nacional, não divergiam fundamentalmente dos princípios e 
normas que conduziam 6 sua integração internacional. Dai aáo 
haver repercussão dos sistemas de organização ec~nômica na- 
cional sobre as relações políticas e comerciais iuternacionais. Os 
processos de integtação nacional coincídiam com o processo de 
integração internacional. nesse grupo de países econ6micamente 
evoluidos. culturalmente civiíizados e politicamente esthveis. 

A Primeira Grande Guerra desferiu o golpe inicial pertur- 
bador désse sistema de fôrqas em equilíbrio, baseado no me- 
canismo do padrão-ouro. no jôgo livre das Eôrças de oferta e 
procura que $6 limitavam os contrôles invisiveis do mercado. e 
nas instituições burguesas do Estado liberal. Seguiu-se a ésse 
golpe uma sequencia ininterrupta de crises politicas e econômicas 
que pouco a pouco aboliu até mesmo a esperança de um retônio 
B normalidade e que definitiva e irremediaveImente bifurcou em 
linhas de evolução independentes as orgaoizayões econ~micas 
nacionais relativamente à organização econômica internaciona1. 
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Iniciada a Grande Depressão, o mercado internacional de 
capitais cessou de funcionar. A migração da mão-de-obra passou 
a realizar-se apenas interreg ionalmente, reduzindo-se o volume 
do mocimento internacional de trabalho a i r a 6 0  insignificante 
do que fera até 1910, Da mesma forma o comarcio internacional 
de bens e serviqos reduziu-se em volume e valor ao impacto de 
regulamentações nacionais quantitativamente restritivas e discri- 
rninatbnas. As taxas de câmbio, livres da ação compensadora e 
automática do padrão-ouro, passaram à categoria dos preqos 

governamentaimente administrados. divorciando-se completamente 
do valor eletivo das moedas nos mercados internos e externos. 
A Segunda Grande Guerra tornou ainda mais rigorosas essas 
regularnentaç6cs nacionais. e de tal modo tem sido sobressal- 

tados os anos de apds-guerra que hoje em dia o retôrno as 
condiqões vigentes antes de 1913 e absolutamente impossivel. 

O primeiro. o mais óbvio e o mais ortodoxo instrumento 
de arganizaç50 econômica nacional. cuja adoçâo pode causar 
repercussGes na esfera das relações internacionais. é a tarifa 
aduaneirz. Trata-se de medida de política comercial com o 
exterior ja adotatfa nos séculos XVII e XVIII pdos mercaa- 
tilístaç. cuja doutrina tinha por essencia a ordem econõrníca 
interna baseada na inflaqão, em um comercio ativo e próspero, 
e no pleno emprego dos 'fatôres de produqáo esistentes no país. 
Por meio da tanfa visax.am as mercantilistas restringir as 
irnporta~ões e acumular o ouro proveniente das exportzcões. 
Esse ouro serviria assim de reservas fracion5rias para a expansão 

do crk i i to  e do meio circulante. prrivmando conseqiiente euforia 
rconômica. O êxito de tal politica. entretanto. dependia de 2 s  

cutras nações não fazerem o mesmo. 

Desde que a orgxnizaqáo cconbrnica nacional exija a criaqão 
ou a manutenqão de certas atividades produtivas no mercado 
interno. e isto só seja cxeqiiível pela esclusão ou restrição das 
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importações concorrentes, a tarifa aduaneira torna-se o instru- 
mento adequado à proteção dessas atividades, Dois motivos 
têm sido alegados, mesmo pelos Estados liberais do século XIX, 
para justificarem a imposiGo de tarifas protecionistas sôbre 
certas importaçóes. O primeiro desses motivos, que se justifica 
por si mesmo, diz respeito à cr iaeo ou manutenção de certas 
atividades internas, em virtude de razbes de defesa nacional. 
como a continuidade de suprimentos em caso de guerra. O 
segundo motivo diz respeito a proteção das "índhstrias nascentes" 
e tem por objetivo o desenvolvimento econôrnico do pais. 

Bste segundo argumento em favor da tarifa aduaneira Foi 
proposto inicialmente por Alesander Hamilton e Friednch List. 
à base da premissa de que o comércio internacional. livre de 
direitos. só traz benefícios aos pais- já industrialmente desen- 
volvidos. Os paises economicamente subdesenvolvidos necessitam 
proteger sua industrialização insipiente se quiserem progredir. 
AdolE Wag ner estendeu o argumento áç atividades ag ncolas. ao 

enunciar as condiqões do desenvol\imento econ6rnico equiljbrado 
entre a indústria e a agricultura. Assim. o conselho do pensa- 
mento econôrnico do seculo XIX. libera1 por excelência. era o 
de que "na dúvida, aumente a tarifa". 

Acontece que a tarifa pratecionista não protege a produqão 
para a esportaçáo. Para essas o instrumento adequado é o 
subsidio. Bste. porém, mais ràpidamente que a tarifa. encontra 
a resistência do contribuinte de impostos. qire tebricamente, nas 
democracias. possui meios eleitorais de expressar seu desagrac!~. 
Essa animosidade contra o subsidio e a leniència em favor da 
tarifa cão mirtuamwte contraditórias, pois o produto importado 
a alto preço reduz a renda disponive1 da mesma forma que a 
tributaczo para pagar o subsidio. 

Note-se. entretanto. que a tarifa e o subsidio constituem 
formas brandas de instrumento de planejamento econõmico 
nacional. palatáveis até ao Estado liberal mais ortodoxo. Trata-se 
de contr6Ies visíveis, mas que atuam indiretarnente, por indu~so 
mais do que pela coerqão direta na aplicação do capital e no 
emprego da mão-de-obra em setores geminativos de desenvol- 
vimento ecan&mico. Seu eleito indireto cria condições favoráveis 



à aplicação de fatõres de produção. nacionais ou estrangeiros, 
nas atividades protegidas pela tarifa aduaneira ou subsidiadas 
por fundos de tributação. A produçiio continua a obedecer as 
Fórças do mercado e a emprêsa privada não e subjugada. 

A tarifa e O subsídio Go  assim inteiramente compativeis 
com a política economica do Estado liberal. Já o Estado 
socialista entende que a organizaq50 individualista da produção 
E ineficiente, dissipãdora dos recursos produtivos disponíveis, 
estado de coisas &se que a tarifa e o subsidio não bastam para 
corrigir. Apenas em ocasioes de "bnança" no progresso tecno- 
Ibgico. seriam Esses meios suficientes para proteger o trabalho 
contra o desemprêgo ocasionado pelo impacto da concorrência 
estrangeira. Basta que surjam no exterior produtos manufatu- 
rados d e  acordo com técnicas nwas para reduzir-se a demanda 
dos produtos internamente manufaturados pelas técnicas ultra- 
passadas. Assim. em suplemento da tarifa aduaneira e do 
subsídio exporta~cto, e como instrumentos de planejamento do 
Estado socialista, surgem as quotas de imporcãqão. as restrições 
quantitativas. a estatização do comércio exterior. 

Nestas ocasi6es. não raro ocorrem "nacionalizaçóes" de 
certas indüstrias. que assim se tornam instrumentos mais dõceiç 
da planificação económica nacional. Como contrapartida das 
restrições quantitativas à importação e a fim de fiscalizá-fas 
duplamente. adotam-se restrições cambiais e loteia-se o câmbio 
disponível. Centralizam-se as atitldades de exportacão e im- 
porta~áo. a fim de se adquirir o comando das variacóes das 
"relações do intercâmbio". cada uma destas medidas reforçando 
ou tomando irremediável a adoção da medida seguinte. Além 
disto, torna-se questáo de seguranca nacional e j a  náo mais de 
defesa proteger a indiistria "nacionalizada" da competiGo do 
prcduto estrangeiro. Finalmente. o estabelecimento de restrições 
quantitativas à importação. administradas por uma "carteira" 
espedidora de licenças, leva o govErno ao contrõle ou 5 
supervisão da produção interna daquelas indústrias que  abçorrem 
produtos intermediários. cuja fabricacão interna Ê insuficiente 
para atender a essa demanda. e que por isto necessítam de ser 
parcialmente importados. 
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Além dêstes contrdes existem outros. tais como, por exemplo. 
c licenciamento de cons ' in i~o das índiistrias novas, bem como 
da expansão das indústrias existentes. U m  dos principais 
objetivos do planejamento nacional contemporâneo e a orientaçlio. 
regulamentagão e dosagem dos investimentos a longo prazo. não 
só dos provenientes de poupanças internas. como principalmente 
dos investimentos oriundos do estrangeiro ou j5 efetuados em 
moeda nacional. mas d e  propriedade estrangeira. Não se trata. 
neste último caso. de algo novo em matéria de finançzç inter- 
nacionais. O contrôle dos investimentos estrangeiros foi larga- 
mente praticado na Europa continental desde a Guerra Franco- 
-Prussiana até ?I Primeira Grande Guerra. Desde entao. apenas 
rnodificou-se a motivação d b t e  contrôle. O que anteriormente 
era conseqüência de entendimentos políticas e da desconfiança 
em re lqãò  aos resultados da operacão do mercado livre, passou 
a ser causado pela participação crescente do Estado em certos 
setores básicos de indústria, aliada à selegão e orientação 
governamental das aplicaGes do capital privado. nacioaõl e 
estrangeiro. Dai a exigir-se o registm do capital estrangeiro 
para fins de remessa de juros, lucros, amortíza~ões. dividendos, 
repatriações etc.. bastava um passo. para o qual não foi neces- 
sário o pretexto das dificuldades de balanco de pagamentos. 

Essa tendência ao planejamento d o  mercado de capital se 
reforqa fortemente por outras tendências na esfera da política 
monetária, tais como as pressões deficitárias crõnicas sôbre o 
balanço de pagamentos. o desejo de aIcan~ar a autonomia 
relativamente ao contrôle interno de preços, as politicas internzs 
de pleno ernprégo da mão-de-obra etc.. Assim. são numerosos 
hoje em dia os motivos que Icvam ao coctrõlt central dos 
investimentos estrangeiros e do mercado de  câmbio. mecmo err, 

países de economia IiberaI, e não necess2riarnente movidos pelo 
imperativo politico do de~en~olvirnento econômico. 

Finalmente. outra Feiqáo do planejamento econômico É sva 

tendência para o completo contrõle da imigraqão. A econozia 
planejada quase sempre se baseia no argumento. de intuiro 
demagógico. de que o aumento de emprêcjo resultante da 
realizaqão do plano deve caber cri primeiro lugar ao trabaIhc 



naciona1, em nome do qual foi lançado politicamente esse 
plano. Argumenta-se que seria justo o ressentimento do ope- 
rariado ao assistir o aumento do padrão-de-vida. ocasionado 
pelo planejamento. ser partilhado por imigrantes em detrimento 
da  máo-de-obra local. Este argumento contra a entrada da 
mão-de-obra estrangeira é idtntico ao argumento que restrínge 
a entrada do capital estrangeiro em beneficio do capital nacional. 
Os sindicatos operários repetem as mesmas palavras e falam no 
mesmo tom dos capitalistas mais reacionários. 

O planejamento nacional assim caracterizado pela imposiçâo 
dc tariFas, quotas, contrôles cambiais. sistemas de seleção de 
capital estrangeiro e imigração, causa evidentemente ptrturbações 
na distribujção intemacional de recursos produtivos. 

.4 teoria chsica  do comércio internacional pressupõe 
um equilibrio estável no balanço de pagamentos de cada 
pais. Esiste, de acõrdo com essa teoria. um mecanismo 
automático que restaura o equdibno sempre que &se é pertur- 
bado. Se as importaçáes e as exportações não se contrabalan- 
çarem, o resultado do comércio exterior será inflacionário se as 
esportaqões excederem as im,oorta+es e deflacionario no C 2 5 0  

contrario. Havendo inflação, aumentam os custos de produçiio 
e o volume das esportaqões se reduz relativamente ao das impor- 
tações. Se houver deflação, encorajam-se as exportaçóes e 
restrin~em-se as importaqões. O princípio regulador e que todos 

devem sempre comprar mercadorias e contratar serviços onde 
forem mais baratos, não importando se no país ou no estrangeiro. 
O n i ~ d  de emprego interno do capital e mão-de-obra não pode 
ser aumentado pela reduqão das importações, pois isto redun- 
daria, na hipiitese de pleno emprego dos £abres de produção, 
na  redução das exportações. O xivel da renda nacional t a m b h  
não poder5 ser elevado pela redução das importações. pois esta 
redução, como no caco anterior. apenas desviaria recursos pro- 
dutivos para a produqão para o mercado interno. em detrimento 
das indüstrias e atividades de exportação. Tudo isto ocorre 
porque na teoria clãssica do comercio internacional. o mercado 
de &rnbio, consistindo de taxa ùnjca, é suposto flutuar livremente, 
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apenas em obediência A s  forças do mercado, entre os limites de 
preso da compra e venda de ouro. 

Em tErmos de valor. as importações e as esportaqões çáo 
sempre rnantídas em igualdade. Os importadores vendem a 
moeda nacional para obterem a moeda estrangeira e pagar o 
q u e  adquirirem no exterior. Os exportadores vendem a moeda 
estrangeira que receberam pela venda de seus produtos. para 
se pagarem a si mesmos em moeda nacional. As moedas. por 
sua vez. estão miituamente ligadas pelo seu conteudo metaIico 
e como o preço do cãmbio se move para o nivelamento da 
procura com a oferta. as importaqões tenderá0 a igualar. em 
têrmos de valor, as exportações. A taxa de cambio dai resultante 
flutuará constantemente ao sabor dos impulsos da oEerta e da 
procura, t a m b h  flutuantes. 

Examinada a significaqão da tarifa pelo ãngulo da teoria 
classica. verifica-se que seu resultado mais provável é o de 
desregular o mecanismo pelo qual o equilíbrio. uma vez per- 
turbado. se restabelece. Nesse caso. O efeito lógica da tarifa 
será o de reduzir o comércio internacional, pela interposição de 
um obst5cuio semelhante a um aumento de custo de transporte. 
Contraindo a importação em um país. e portanto. reduzindo a 
exporraçáo de outro pais. criará a tarifa zonas de desemprego 
no pais exportador. assim como perturbações na distribuicão mais 
eficiente dos fatores de produção no pais importador e. tanto 
em um quanto em outro. a satisfagão menos que plena da 
demanda. 

Náo sendo o comercio exterior um fim em si mesmo mas 
um meio de se satisfazer i demanda mais adequadamente. do 
ponto de vista internacional e observadas as premissas da teoria 
clàssica. os efeitos da tarifa serão necesfiriamentc o de restringir 
a aplicaqão do principio da divisão internacional do trabalho, 
com o conseqüente aumento do custo de produeo: diminuir a 
área de emprggo da mão-de-obra; reduzir a variedade de produtos 
q u c  de outra forma estariam disponiveis ao consumo. e conse- 
quentemente rebaixar a taxa de aumento da riqueza mundial. 
TeBricamente, se todos os paises produzissem aqui10 que cada 
um país pode produzir melhor e mais barato relativamente a 



=VISTA BRASILEIRA DE FOLTTICA INTERNACIOPI'AL 75 

qualidade e preço de sua produç5o nos demais. o conjunto de 
todas essas produ@es englobadamente constituirá o mãximo dr 
produção que poderá ser assegurada com os recursos disponíveis 
na economia mundial. 

Sempre do ponto de vista do bem-estar econõmico da 
comunidade internacional e sempre raciocinando-se no quadro 
estático da teoria clássica, tudo quanto foi dito acima a respeito 
da tarifa poder& ser repetido. com mais forte razáo, no relativo 
aos efeitos internacionais das restrições quantitativas de impor- 
taqáo. Como a tarifa aduaneira. a quota de importa~ão contrai 
o volume e o valor do comercio internacional e desvia os recursos 
mundiais de suas aplicaqóes mais produtivas. A tarifa não limita 
nem impede a importação senão do ponto de vista de preqo. ao 
passo que a quota de irnportaGo limita ou impede a inportzção 
quantitativamente. isto é, de maneira absoluta. 

h,Iuitos economistas afirmam que tais efeitos sõbre o bem- 
-estar econõmico mundial só se verificam porque os p1anejamen:os 
nacionais não são totais, mas parciais. insuficientes portanto a 
sua coordenaçáo harmoniosa no plano internacional. Afirmam 
èstes economistss que as autoridades nacionais. responsaveis pelo 
planejamento da prcduqáo interna e m  seus respectivos paises. 
~odern continuamente adaptar os fatores de produqáo. capital e 
máo-de-obra. que se acham sob sua juriçdiçáo. 5s necessidades 
da divisão internacional do trabalho. Isto. porém, não seria 
possívcl sem sacrifício das condiqòes liberais democráticas, con- 
tririas às mudanças compulsórias de ocupação da mão-de-obra 
e a desapropriacão do capital privado. 

Com efeito, o planejamento nacional integral si5 pode ser 
executado com sacriticio do processo democrático. em favor do 
regime totalitário de esquerda ou direita. bías mesmo os 
governos ditatoriais preferiram sacrificar primeiro os imperativos 
do principio da di\-isão internacional do trabalho, antes de 
procurarem criar atritos internos com a mudan~a compuh5ria 
de ocupaçiio da mãode-obra. Mesmo admitindo-se que as 
autoridades planejadoras DO âmbito nacional possuam o contrôle 
absoluto sôbre os recursos materiais e humanos do pais. seria 
extremamente improvâve~ que chegassem a manipular tais re- 



cursos. com vistas a promover o que seria a forma ótima de 
cooperação económica internacional. em pre juizo dos inrerêsseç 
nacionais. 

A toma de organização da produção mundial mais con- 
ducénte ao beneficio dos paises participantes. tomados indivi- 
dualmente. poderá não coincidir com a organizacão da produção 
mundial que seja mais benffica à comunidade desses paises como 
um todo. Tudo depende da importância econôniica e política 
de cada país. U m  pais pouco importante poder& adotar o mais 
estrito dos planejamentos. que conduza à mais discrimínatória 
das pohticas comerciais com o exterior. sem afetar os interêsses 
dos demais paises e sem atrair s6bre si a menor represdia. Já 
um pais econômica e pobticamente importante, ao planejar. 
mesmo de maneira branda, sua economia nacional, podera 
involuntariamente causar prejuiros graves ao mercado interna- 
cional e ao interesse da coletividade dos demais paises. que não 
deixarão de se unirem em blocos regionais para se defenderem 
dos efeitos das a~ões do pais importante. substituindo. pela 
negociação diplomática. o jôgo das forcas do mercado. 

O pressuposto de que a regulamentaqão da produçZo de 
acôrdo com os ditames do mercado ser5 conducente à harmonia 
do conjunto, só se verifica na realidade se as unidades 
componentes do mercado assim formado forem paises situados 
no mesmo estágio de desenvoIvimento econdmico e no mesmo 
grau de integraçáo internacional só se fará à custa do progresso 
econômico do pais menos desenvolvido e integrado, isto e. do 
menos importante dentre Eles. Dada esta dilerenqa de impor- 
tância entre paises. a organização da economia mundial à base 
de socialismos nacionais não conduziria necess5riamente ã har- 
monia do socialismo internacional. O socialismo nzcicnal apenas 
acentuaria. nos paiçes menos importantes. as dispacidades das 
c03diqões econõmicas e dos graus de integra60 política, ao 
passo qi;e o cacialismo internacional seria obstado, na sua 
internacionaIizaqão dos recursos produtivos. pelo objetivo do 
Estado sociaIista, contrário 5 internacionalizacão d@sses recursos. 

Observe-se, por exemplo. o que acontece com os oiovimentos 
internacionais de capital. Em condiç6es de liberdade de inves- 



timento, o capital deve afluir para o local de rendimento másimo. 
isto e, deve aover-se dos paiçes onde é abundante. para onde 
e escasso. As nações, porém, se encontram em vários estágios 
de desenvolvimento econômico. A evoluçào histórica não de- 
marcou seus territorios nacionais de modo a ab~anger em cada 
um deles a melhor distribuicão de recursos produtivos. regional- 
mente disponíveis. que conduzisse a organização 6tirna da pro- 
duqão mundial. A formação dos territorios nacionais não loi 
obra do planejamento econõmico racionaI. n a s  efeito do acaso 
geogràfico e histórico. Dai o conflito. sempre presente. entre o 
planejamento das economias nacionais e o plaaejamento racional 
da economia mundial. O primeiro conduz a divisão do trabalho 
dentro de fronteiras nacionais. ao passo que o segundo terá 
forçosamente de transcender tais fronteiras ao realizar sua 
divisão internacional. 

Os paises econõmicamente subdesenvolvidos precisam. para 
se desenvoIverem. de planejar a maneira como devem sei. 

distribuídos os ínvestimentos no espaço economico e no tempo. 
Tais investimentos são neceçsãriamente efetuados com capitais 
nacionais e estrangeiros. subordinando-se as inversües a toda 
uma gama de possibilidades. entre a programação liberal e o 
planejamento socialista, tendo em vista seus efeitos sobre a renda 
nacional e o baIanço de pagamentos. 

0 s  efeitos dos movimentos de capital sõbre a renda nacional. 
tanto do pais que o exporta como do que o importa. tendem a 
ser opostos aos efeitos desses movimentos sõbre os respectivos 
balanços de pagamento. Tais efeitos taato sobre a renda 
naciona1 quanto sõbre o balanço de pagamentos. variam de um 
extremo a outro conforme a natureza do investimento no pais 
recipiente é a origem do capital no pais inversionista. 

Quando. no país importador. o capital estrangeiro se apIica 
em empreendimentos de utilidade pública ou pouco acessíveis. 
técnica e econõmicamente. ao capital privado interno. o resultado 
é geralmente um aumento substancioso na renda nacional do 
país onde se dá a inversão. Mas justamente porque há Qse 
aumento na renda nacional. e portanto um riumento das impor- 
taqões. de acordo com certa propensão a importar. que poderi 
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pe-maneccr invariável ou aumentar. o efeito desses investimentos 
sóbre o balanço de pagamentos é desfavorável. Contrariamente. 
quando no país importador o capital estrangeiro se locaIi- &a em 
emprEsas que produzem alimentos e matérias-primas para a 
esportaqão ao país fornecedor de capital. sua contribuição a 

renda nacional é mínima. enquanto é mãxima sua contri- 
buição para a manutenção ou realização de um balanqo favaravel 
nas transações correntes com o exterior. Se um dos paises fõr 
socialista e o outro liberal. dificilmente se entenderão sõbce o 
método e os instrumentos adequados a rearizar. sem conflitos. 
ZSSCS movimentos de capital. 

Situação semelhante acontece com os movimentos de mão- 
-de-obra entre fronteiras nacionais. Em um mundo de migração 
livre. a tendência das correntes migratórias será de se moverem 
de regiões de baixa produtividade do trabalho, isto é. de salarios 
reais baixos, para regióes de elewda produtividade. Se os 
diversos planejamentos nacionais forem independentes uns dos 
outros. o fluxo migratbrio tendera a reduzir-se ao mínimo, 
o que significa, na presente situaqão da distribuicão mundial 'da 
mãedeobra,  considerável sacrificio, tanto mais quanto a ten- 
dência para substanciais aumentos demográficos nas regióes 
mais pobres relativamente ás regi6es ricas. tomará cada vez 
mais anômala e desequilibrada a situação da distribuíc;ão inter- 
nacional da f6qa disponível de trabalho. 

Assim o ~lanejarnento nacional independente tende a 
reduzir o comércio internaaonal e os movimentos internacionais 
de capital e mão-de-obra. A razão profunda dêste estado de 
coisas E que. consciente ou inconscientemente, por motivo de 
balanço de pagamentos ou sem tal motivo. todo planejarnato 
econõrnico nacional possui forte propensão para a auto-suficiência 
autárquica, isto é. para a substitui~ão das importações pela 
produçáo interna. Esta tendência conduz lhgicamente ao sacri- 
fício das vantagens. que, para a comunidade das naçóes. acar- 
retaria a divigo internacional do trabalho. a especiaIízaçáo 
regional e as economias da produção em massa. Por efeito do 
pIanejamento nacional independente, a economia mundial se 
torna mais pobre. 



Entretanto, é muito provável que esta reduçào do comércio 
internacional e dos movimentos internacionais dos fatores de 
produçáo nào chegue nunca a sua abolição total. De um lado, 
os países produtores de manufaturas dependem das materias- 
-primas cujas fontes se acham desigualmente distribuídas pelo 
mundo. De outro lado, os países produtores destas matérias- 
-primas necessitam da receita de sua exportação para adquirirem 
no esterior as mattrias-primas que não possuem e as manufaturas 
que não fabricam internamente, indo mesmo, neste desígnio, a 
certo sacrificio na proteçáo da indústria manufatureira. interna. 
Finalmente, os movimentos de capital e mão-de-obra não seriam 
totalmente interrompidos, de vez que sempre haveria capital e 
mão-de-obra dispostos a correrem riscos para obter maiores 
rendimentos e mais elevados salários reais. 

A propósito desta redução do comércio internacional. tem-se 
argumentado que o planejarnento nacional, causador desta di- 
minuição. exerce em contra partida influência estabilizadora nas 
relações económicas internacionais. em virtude do maior domínio 
dos Estados sõbre as condições politicas e econômicas dentro de 
suas respectivas jurisdi~ões territoriaís. 

Este argumento não se verificou na prstica da desintegra- 
@o económica internacional iniciada com a Primeira Grandc 
Guerra. Pelo contr5rio. com a maior intewençáo estatal. os 
paiçes passaram a manter rela~ões econômicas 5 base de acordos 
bilaterais ou pela constituição de juntas ou "carteiras" de ex- 
portacão e importação, que passaram então a transacionar entre 
si, sem acòrdo formal, em uma espécie de sindicalismo geográfico. 
Este estado de coisas acarretou instabilidade de preços mais 
acentuada do que se verificara em regimes internacionais ante- 
riores. mais subordinados às influEncias impessoais do mercado 
competitivo. 

É Eácil compreender o motivo dessa instabilidade. Funda- 
mentalmente. falta neste mecanismo o elemento equilibrador 
proporcionado pdo intuito de lucro. que é então substituido pelo 
motivo poIítico de satisfazer ou impressionar o povo, a imprensa. 
as assembléias Iegislativas, o ministro que esteja no poder, o 
&eEe da nasão. Por outro Mo, tais juntas ou "carteiras" de 
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comércio txtzrior são  em pequeno numero e extremamente po- 
derosas, o que transforma o mecanismo do mercado competitivo 
em um gigantesco jõgo de azar, onde as ações conscientes cedem 
lugar a reaçóes em resposta a decisões alheias, acontecimentos 
hstóricos, fatos politicos. variações meteorùli>gicas inEluenteç 
sãbre as safras. enfim. a tóda espécie de motivações aleatórias. 

Tal instabilidade de preços no mercado internacional influi 
sõbre a organizacão da produGo na esfera nacional. Diante 
das decisóes sú5itas e inesperadas de tais "carteiras". o produtor 
nacional não consegue planejar sua emprêsa satisEatòriamwte. 
nem escolher sua iinha de produção industrial entre as vhias 
alternativas possíveis de emprego de seu capital, de seu a c w o  

técnico e de sua capacidade empresarial. De outra parte, as 
influências internacionais, em geral equilibradoras. não se fazem 
sentir nas economias nacionais. pois não s6 o govêrno reluta em 
adaptar suas empxEsas as mudanças tecnológicas irradiadas dos 
paises industrializados, como também, nos regimes democráticos. 
as  assembléias legislativas relutem. por motivo eleitoral. cm 
adaptar a indústria nacional de propriedade do govêmo a tais 
inovações. impedindo assim o progresso tecnolbgico. que é um 
processo de constante destruição criadora. 

As inovacões tecnol6gica.s. as alternãncias no volume das 
colheitas. as pestes do gado. o crescimento das populações. as 
descobertas de novos recursos minerais, as variaç6es no supri- 
mento de fundos capitalizhpeis. a orientação da pesquisa ùen- 
tifica. as flutuações da demanda. todas essas modificações. mais 
ou menos imprescindíveis. aktam os sistemas econórnicos na- 
cionais. forçando-os a se adaptarem continuamente. a despeito 
do isolamento em que  se procuram proteger. Essa adaptação. 
que as fõrças impessoais do mercado acabariam efetuando pelo 
sacrifício das emprkas ineficientes e pela conjunção de milhares 
de decisões individuais. o Estado socialista procura levar a cabo 
sem o sacrifício do pleno emprego interno e exportando o 
desernprêgo para o exterior. 

Assim. o planejamento nacional independente leva não sd 
à diminuição da riqueza mundial pelas restricóes h que impõe 
ao intercâmbio internacional de bens e servilos e 2 divisão in- 
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ternacioml do trabalho. mas também a maior. em vez de menor. 
instabilidade de preços nas relaqões internacionais. Alem disto. 
tal planejamento deriva fzlcihente para a "politiraç50" das 
relaçoes econõmicas e financeiras entre pajses. O capital se 
move e a mão-de-obra se desloca internacionalmente em obe- 
dihcia a vantagens políticas e aáo a motivaqáes económicas. Os 
agentes d b t e  comércio, ao invts de serem comerciantes, sujeitos 
as leis e as  san~ões de seus próprias países. ou dos países onde 
residam, são representantes de Estados soberanos, sujeitos 
apenas aos preceitos nebulósos do Direito Internacional Público, 
Munes a sanções em seus atos oficiais. Por isto os conflitos, 
neste último caso. são mais duradouros e semeiam mais graves 
conflitos do que os desentendimentos que surgem entre pessoas 
ou entidades de caráter privado. 

III 

Com O fito de evitar drástico decréscimo do comércio 
internacional. crescente instabilidade das condiçks dêsse comércio 
e ameaça de conflitos politicos e guerras econõmicas, têm os 
governos lançado mão de certos instrummtos de planejamento 
internacional parcial. Um dêsses instrumentos, o mais õbvio, é 

o acõrdo bilateral de comércio é pagamentos. 
Empregado pelos mercantilistas até fins do skculo XVIII .  

o acõrdo bilateral foi perdendo atrativos à medida que o corntrcio 
multilateral revelava certas vantagens e benefícios insuspeitos 
pelos bilateralistas. O hábito pouco a pouco difundido de incluir 
nos acôrdos e tratados internacionais a cl&usula da nação-mais- 
-favorecida. pelo qual tõda concessão dada a um país automati- 
camente se tornava estensiva aos demais, acabou por liquidar o 
bílateralismo mercantilista. 

Após a Grande Depressão de 1930 e em conseqüência da 
resultante inconversibilidade monetária, tomou-se o multilatera- 
l imo  impratichel e incompativel com as tendências que entHo 
surgiram de disciplinar o comércio internacional por meio de 
contrõles e restricões quantitativas. Estes instrumentos de pla- 



82 FtEVISTA BRASILEIRA DE POLITICA iXTERNACIONAL 

nejamento nacional unilateral tiveram suas conseqüências agra- 
vadas peio bilateralismo renovado no decênio de 1930 at& o 
inicio da Segunda Grande Guerra. A fim de mitigar os efeitos 
desse bilateralismo, propôs-se que tais acordos se firmassem. não 
de Govêrno a Govêrno. mas entre grupos privados em um e outro 
pais. Tais entendimentos se tornaram. entretanto. dependentes 
de tarifas e quotas. de modo que a intervm~ão dos Governos. 
em nome da soberania nacional, não pôde ser evitada. A l h  
disto, o simples entendimento entre produtores. cujos custos de 
produçáo percorriam toda a gama de custos possíveis. não 
conduzia melhor distribuição internacional de recursos nem 
ditisão de trabalho resultante de um comércio internacional mais 
livre. 

Outra sugestão para abrandar os efeitos sobre as relações 
internacionais do planejamento nacional independente, tem sido 
a da criação de uniões econôrnicas. O modo pelo qual essas 
uniões têm sido propostas e que não tem constituído a melhor 
soIução do problema. O objetivo. 9 s  vézes expresso mas quase 
sempre tácito. tem sido o de reunir unidades nacionais de 
modo a formar um grupo de pajses que constitua mercado 
auto-suficiente. Acontece que tal objetivo é tão prejudicial ao 
comércio internacional quanto os planos de auto-suficiEncia 
tentados pelos paises individualmente. O ganho neste caso não 
é o da auta-suficiência possivel dentro da união econõmica. mas 
a ausência de auto-suficiência entre essa união e as demais 
unidades nacionais dela excluídas. 

D o  ponto de vista internacional. a união económica, prin- 
cipalmente aduaneira, não é uma vantagem em si mesma. Ela 
só vantajosa. dêsse ponto de vista. se conduzir a mais ampla 
divi.60 internacional do trabalho. O fator biisico no caso não 
t- a dimensão do territbrio econõmico unificado. mas a dimensão 
dos territdrios excluidos, Se o Mercado Comum Europeu. por 
exemplo. constituir uma zona reservada de comércio. invcstiménto 
e migração. os paises dela excluidos serão prejudicados. 
êsses paises excluídos só puderem vender seus produtos aos 
paises membros do Mercado Comum a preços inferiores aos que 
receberiam sem èssc mercado; çe só f6r permitido investir capitais 



dos paises componentes do Mercado Comum dentro dos limites 
dessa zona reservada; e se não fõr dada a mão-de-obra désses 
países a faculdade de emigrar para fora dêsse Mercado Comum 
ou à mão-de-obra dos países exchidos a faculdade de se 
empregar nessa eona reservada; então não havera possibilidade 
de se atingir por meio da união assim concebida a divisão 
internacional do trabalho. Neste caso o Mercado Comum 
Europeu resultará em diminuiqão do volume do comércio mundial. 
da produtividade do capital e do salário real da mão-de-obra. 

A alternativa dos acordos governamentais bilaterais é o 
pfanejamento internacional de certas indústrias ou atividades 
produtivas. 0 s  acordoç intergovernamentais &se produtos de 
base, como os acordos do trigo, do estanho. do açúcar, do ch> 
etc. sáo exemplos dessa forma de ptnejamento internacional. por 
atividades. Tais acordos. que foram títeis no período de transiqão 
que se seguiu imediatamente 2 cessaqão de hostilidades da 
Segunda Grande Guerra, se transformaram pouco a pouco em 
simples entidades coletoras das estatísticas relativas a essas 
atividades sob contrôle intergovernamental. desprovidos de qual- 
quer autoridade normativa. Fundamentalmente. o que aconteceu 
em todos ases acõrdos, logo que deixaram de existir as condições 
anormais do imediato após-guerra, foi que, ao tentarem manter 
o preço do produto controlado acima de seu nivel de concor- 
rência. viram-se os países membros do acôrdo na contingência 
de terem de controlar a oferta total. o que não era de seu agrado, 
pela repercussão política interna dai proveniente. Por outro 
lado. o contrók da produ@o por parte dos paises membros do 
acôrdo intergovernamental tenderia a aumentar a competiGo 
dos países náo-participantes, o que terminaria xedundando em 
superprodugáo e em queda dos preços que se tentara fixar em 
nível artificialmente elevado. 

De qualquer modo, os acordos intergovernammtais sô5r- 
prcdutos de base são menos prejudiciais do que os acordos 
bilaterais, não porque sejam mais inócuos, mas porque a restriqZa 
da produqáo por quotas impostas aos paises produtores e menos 
prejudicial do que a restrição das áreas de venda. tal como se 
pratica nos acordos bilaterais. Nos acordos multilaterais. uma 



vez que a oferta se ache determinada pio conbõie da produção, 
essa produção pode ser coIocada em qualquer pais indisuimina- 
damente, sujeita apenas As limitações impostas pelo custo de 
transporte. Onde ambas as formas de contrôle. a multilateral e 
a bilateral. são igualmente prejudiciais é na distribuição dos 

Fatôres de produqão pelos diversos setores da atividade econõmica, 
pois ambos os sistemas tendem a beneficiar o produtor a custos 
elevados. incentivando-lhe a produção em detrimento dos pro- 
dutores a custos baixos e reduzindo-se assim a pmduçáo total. 
Além desta desvantagem de proteger os prodstores a dtos custos, 
os acordos intergovernamentais siibre produtos de base  impede^ 
ou dificultam o reajuste dinâmico do mercado. Assim. esthti- 
m e n t e .  em cada momento, tais acordos reduzem o volume da 
produeo. ao passo que. dinâmicamente, de momento a momento. 
impedem os produtores mais efiuentes de concorrerem com os 
menos eficientes. em prejuízo do bem-estar economico da comu- 
nidade internacional, 

Por outro lado, as imposiqóes limitatkas conseqüentes dêsses 
acordos, com que se pretende coordenar internacionalmente certas 
atividades privadas, causam decréscimo em vez de aumento no 
investimento. em virtude da reduçPo que tais limitações causam 
na rentabilidade dos investimentos novos. Assim. o restriuo- 
nismo, errônemente defendido com a justificativa de que o 
aumento de preqos que promove é benéfico 5 atividade económica. 
trandorma-çe no próprio instrumento irn peditivo daquele aumento 
de precos que. proveniente do investimento espontãneamente 
renovado. seria detivarnente benéfico para a economia mundial 
como um todo. 

As desvantagens do planejamento internacional de certas 
ativídades privadas não se limitam ao campo da produção e da 
distribui(;ão, mas se estendem também ao campo da política. 
levando a corrupção e ao atrito intergovemümental. assim como 
a certa ataosEera perigosa ?i manutenção de princípios democrá- 
ticos. A imposição de quotas e o regime de licenciamento 
instituídos pelo Govêrno forca* quase sempre as emprêsas 
privadas a se reunirem em "grupos de pressão" que se exercem 
sôbre os membros do Poder Legislativo. os quaís, por motivo 
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eleitoral. não contrariam as pessoas influentes de que em geral 
se compõem tais grupos. O mesmo se da: entre Governos quando 
Esses "tomam as dores" de homens de empresa nacionais. re- 
dundando tais situações não raro em questões de diplomacia e 
de pres tigio nacional magoado. 

O que se deve ter em vista P que, em hipótese alguma. o 
mundo moderno poderá ioltar a ser idêntico ao mundo de antes 
da Primeira Grande Guerra. com seu pa'drão-ouro. seu comércio 
multilateral e o livre movimento de capital e mão-de-obra, A 
comunidade civilizada de então excluía dois tercos da popuhqão 
mundial da participação no sistema internaciona! existente. No 
mundo de hoje, qualquer que seja o s i s t e k  econõmico inter- 
nacional, Iíberal ou socialista, que garanta estabilidade. progresso 
e confiança no futuro, terá de ser estabelecido em novas bases. 
pois as populaqões então excluídas não voltarão mais a desern- 
penha  passivamente o papel que ihes coube no seculo XIX e 
nos primeiros anos do skculo XX. E m  confronto com tal e tado  
de espirito é que se deve examinar a tendéncia moderna. cada 
vez nrais pronunciada, para a desigualdade econõmica entre as 
nações ricas e pobres, aquelas em ritmo de progresso jamais 
atingido e essas em estagnação ou progredindo muito menos 
rApidamenG. Assim, a tarefa urgente no mrindo atual consiste 
em desenvolver os paises econômicamente subdesenvolvídos. a 
fim de conter no limite do possível essa desigualdade que se 
amplia. de modo a que se possa construir uma economia mundial 
maís unificada, mais sólida. onde o espirito dominante possa ser 
efetivamente democrático e internacionalista. 

Nos países pobres. social e econômicamente atrasados, essa 

tarefa terá de se iniciar pela adoqão de medidas que inauguraram 
o processo de integração nacional, mesmo que isto cause prcjuizo 
a evoluqão do processo de integração internacionaI. Esses paises 
necessitam de se integrar internamente de maneira a conquistarem 
o poder de barganha necessário para at ingu,  em bases mais 
amplas do que no passado. o equilíbrio poiítico do mundo 
moderno. sem o que. por sua vez, não haverá integracão inter- 
nacional possível em bases democráticas. 
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Por motivos diversos. os pais- econ&.uica, política e social- 
mente adiantados ainda não encontraram o ponto de equiiíbrio 
internacional de suas economias nacionais. Na0 atingiram ainda 
a integraçáo internacional necessária para atacarem com mais 
vigor e decisão a tarefa incompar~veimente maior e mais impor- 
tante. do ponto de vista da paz mundial. de se deserivolverem 
as economias dos paises atrasados, e pobres. Já parece claro, 
a esta altura. que o problema da integraçiio inteniacional de 
estruturas nacionais ainda está longe de sua soluGo adequada. 
mesmo entre paises adiantados, bastando para confirmar essa 
impressão contemplar-se o abismo que separa os paises soviéticos 
dos não-soviéticos e mais ou menos neutros. 

DeEinindo-se integracão econõrnica como um ptocesso de 
organiza$io social no decurso do qual se abolem barreiras sociais 
e econômicas, reaiizando-se assim maior igualdade de oportu- 
nidade. estabelecem-se as premissas de que a integraçiio nacional 
e a integra$% iointernacional são estágios mais avançados no 
processo social do que os estágios primitivos de desintegraçáo 
nacional e intemacionaí. E m  ambos estes processos de inte- 
gração, quer nacional quer internacional, desempenham papel 
importante os sistemas complexos de interferênaa deliberada no 
jõgo livre das fôrças do mercado e no mecanismo de preços. O 
processo de integraçáo nacional vem precedendo. porém, o 
processo de integraeo internacional. e tem evoluido ã base de 
atitudes sociais de solidariedade nacional, base essa reforçada 
pelo prbprio processo de integração dela decorrente. 

O processo de integrõçáo nacional na totalidade dos países 
vem suplantando e eclipsando o ideal de integração internacional. 
de tal Eorma que hoje wi dia é absolutamente certo dizer-se que 
6 impossivel realizar o Estado mundial. sob um govErno demo- 
crático. socialista ou liberal. que reúna em federaç5o universal 
todos os povos d a  terra. Sáo de ordem social e psicol6gico as 

razões por que um govêrno democrático mundial não só não é 

concebível em nosso tempo. como também não é o nosso ideal 
político. social e econ6mico. Tal governo. 5 semelhança dos 
go\-ernos das naç6es já integradas. teria de estabelecer impedi- 
mentos ao livre Euncionamento do mercado mundial. sempre que. 
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por Esse meio, fosse atingido um grau maior de igualdade dc 
oportunidade. 

Para os governos nacionais, entretanto, as fronteiras politicas 
representam limites de autoridade e respansabilidade governa- 
mentais. O estabelecimento de barreiras ao intercãdio inter- 
nacional de bens e serviços. assim como ao livre movimento de 
capital e mã*de-obra. estabelecidas ao longo dessas fronteiras. 
constituem um dos mais importantes instrumentos da política 
econôrníca naciond. Do ponta de vista do ideal da integração 
internacional, tais barreiras raramente coincidiriam com os obs- 
táculos que o gov5mo mundial teria de interpor. em nome d~ 
uma política económica mais racional, a Eim de discernir, entre 
os intedsses locais. regionais e de certas indústrias. o beneficia 
do interhse geral. Acontece. porém, que os julgamentos de 
valor são demasiado variados. de indivíduo para indivíduo, de 
comunidade para comunidade, de país para pais. Não existe. 
no mundo atual, internauonalmmte, esta solidariedade que. no 
Estado nacional, é o resultado do processo histórico de integra- 
qão e que induz indivíduos e gmpos sociais a aceitarem regras 
de conduta e limitações de liberdade que não Ihes acarretam 
qualquer vantagem imedíata. 

Nestas condições. hoje em dia, a única via de acesso a um 
grau modesto de cooperação internacional conducente I mais 
estreita integra550 econõmica é a via dos acordos bilaterais ou 
multilaterais entre Estados soberanos independentes. O objetivo 
neste particular 15 o de se tentar graduaImente atingir certa po- 
lítica coerente entre Esses acordos. o que implica em certo grau 
de coordenação intergovernamental das políticas nacionais. Tal 
ê o abjetivo das Naqões Unidas no campo econ6mico: coordenar 
as políticas econômicas nacionais em escara mundial. por meio 
de t6da uma estrutura de organitaqóes internacionais. 

Destas agencias. a mais importante no que concerne o 
assunto do presente trabalho é o Acôrdo Geral de Tarifas 
Aduaneiras e Comércio, o GATT. Nasceu essa agencia da 
Conferência do Comércio e Emprego. realizada em Havana. em 
1947. Inicialmente nada mais era que um apéndíce da Organi- 
zasáo Internacional de Comércio. que não chegou a existir. O 



88 REVISTA BRrlSiLElRA DE POLfTICA I-TTERhTACXOXXAL 

GATT, a despeito disto, tomou-se um centro importante de 
exame e debate de políticas de cornetcio exterior. tendo sido 
assim de algum efeito na preservagãro de certo grau de estabili- 
dade no niveI tarilário e nos sistemas aduaneiros dos paises mais 
adiantados, pouca coisa resultando para os subdesenvolvidos. 

Papel semelhante, no tocante ãs políticas financeiras na- 
cionais. tem desempenhado o Fundo Monetário Internacional. 
juntamente com sua agência irmá, o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento. que criado para regular o fluxo 
de capitais a longo prazo, tem procurado preencher seus objdivos. 
conseguindo-o incompletamente e em pequena escala. 

A Organúaçiio de Alimentaíáo e Agricultura, a FAO, foi * 

distribuída a incumbência de incentivar a adoção de métodos 
agrícolas mais produtivos, promover maior prosperidade à 

mão-de-obra rural. assim como níveis dieteticos mais ek~ados. lan- 
çando mão. entre outros meios, da a ~ ã o  internacional na colocaqão 
de excedentes agrícolas. Essa organização. entretanto, não 
atingiu a t t  agora qualquer soluçZo prática para êstes problemas. 
A única atividade em que tem surtido certo efeito. embora em 
escala reduzida, é no seu programa de assisténcia técnica para 
a racionalizaqão dos métodos agro-pecuários. 

O Conselho EconBmico e Social e a Assembléia Geral das 
Nações Unidas têm tido principalmente impacto de carater po- 
lítico e constituem "cakas de ressonãnúa" para a demagooia 
internacional. Embora tal atividade tenha seu merito em um 
mundo onde a maior população habita os paises atrasados e 
pobres, divergem essas assembléias da função que lhes atribui 
a Carta de São Francisco, que é a de iniciar e coordenar a ação 
jntemacional no zetor econõmic~ a no setor social. No Conselho. 
mais conhecido por sua sigla. ECOSOC, certas questóes 
importantes. como a luta contra o colonialisrno e o desenvoIvi- 
rnento econômico dos países econõmicamente subdesenvolvidos. 
t h  sido mantidas na ordem do dia. à custa. porem. da objetivi- 
dade com que, nas primeiras reuniões. foram examinados êsses 
assuntos. 

O Programa de Assistência T&nica das Nações Unidas 
tem constituído uma esperi@ncia interessante, mas excessivamente 
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limitada por fundos escassos. insuficientes para iniciar mesmo 
algo mais sério no que diz respeito ao intercâmbio de técnicos. 
Algumas tentativas. frustradas, foram feitas para a criaç& no 
seio das Naç6es Unidas de um Fundo Especial para o desen- 
volvimento econòmico de paises ou regiDes que não podem arcar, 
em seus projetos. com as condições e os encargos financeiros 
dos empréstimos concedidos pelo Banco Internacional de Re- 
construc;áo e Desenvolvimento, A constituieo désse fundo, 
conhecido pela sigla SUNFED. embora aprovada por voto da 
maioria na ultima reunião do ECOSOC. realizada em Genebra. 
em julho de 193'7, ainda não desta vez que se tornará realidade. 
pois os países industrializados se abstiveram de votar essa 
proposição. Neste particular, aliás. o início das operaq6es da 
Corporação Financeira Internacional, que funciona junto ao 
Banco Internacional, & mais animador. 

Mesmo os eslorqos de integrago regional. por meio das 

Comissões Regionais para a Europa, a Asia, o Extremo Oriente. 
a America Latina e agora a Airica, embora tenham sido as mais 
ativas das agéncias especializadas das Nações Unidas, estão 

longe de solucionar, no clima político dominante. os grandes 
problemas económicas de sua alçada. Tais comissóes. entretanto. 
tiveram ação pioneira ao esposar intensa pesquisa econõmica em 
cada país de sua jurisdição, assim como em lançarem as primeiras 
sugestões para a integração regional em bases ektivas e práticas 
de programação económica. 

Assim, em resumo. pode dizer-se que as Na~6es Unidas. 
por intermédio de seus organismos econòmicos e agéncias es- 
pecializada~, fracassaram. em sentido relativo. ao tentarem 
atingir o objetivo de promover a integração econõmica mundial. 
pelo método da consulta. coordenação e coopera@o sistematicas. 
Isto, entretanto, não deve impedir outras tentativas. nas Naçóes 
Unidas, ou fora delas. no sentido de guiar os países, individual- 
mente, a esta integração. obtida por esse mktodo, que parece 
ser o único exeqüit-e1 no mundo atual. 
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internacional. Procura-se saber atE que ponto a satisfação das 
necessidades e interèsses nacionais é incompatível com a satis- 
facão das necessidades e interêsses da comunidade mundial 
entendida como um todo, e até que ponto o planejamenta 
nacional prejudica o desen~-ol~imento da economia baseada na 
divisáo internacional do trabalho. 

Claro estA que, no caso particular de se entender que a 
guerra é um instrumento permanente da politica nacional, ha 
razbes suficientes que justificam a intervenção governamental na 
diviçso internacional do trabalho. O poder nacional, ofensivo e 
defensivo. e um fim em si mesmo. Neste caso, torna-se racional 
sacrificar-se o bem-estar éconõmico do pais. para se atingir o 
objetivo superior do seu preparo militar. 

Abstraindo-se. por&. a questão da segurança nacional. 
resta d e r  se existem ou não razões de natureza econômica que 
justifiquem a política de isolamento e auto-suficiência nacional. 
tal como se manifesta hoje em dia, de modo mais ou menos 
acentuado. na maior parte dos países do mundo. Haver& ou 
não possibiIidades de ganho para a economia nacional que, por 
vi-iolag.50 do principio da divisão internacional do trabaIho. 
consiga produzir internamente aquilo que antes importava? Tal 
é a pergunta que, a titulo de conclusão. se vai tentar responder. 

É certamente possivel conceberem-se casos em que um pais 
pode realizar ganhos a expensas de outros paises. Mesmo 
desprezando certas situaç6es em que a imposição de tarifa pode 
acarretar ganhos para o pais que a institua. outras possibilidades 
de ganho g o  possiveis para o país que detenha posição mono- 
polista em relay;ão a um ou mais produtos de exportaqZo. e 
posi@o rnonopsonista em relacão a um ou mais produtos de 
importaqão. Assim. se em um pais se organiza. com ou sem o 
beneplácito do govêmo, um monopólio de venda, é possivel que. 
restringindo a exportação do produto monopolizado. se consiga 
obter receita maior do que se fôr deixado 5s fõrqas da concor- 
rência a determina& do preço de venda. O mesmo acontece 
se o pais possuir um rnonopblio de compra ou monopsonia em 
relaçzo a certo produto de irnporta@o. caso em que a reduçso 
de compras resultaria em obter o produto a menor preço. Em 



ambos os casos, seria possivel a um país, agindo unilateralmente, 
obter ganhos substanciais no comércio internacional, fazendo com 
que se lhe tornem favoráveis as "relaqões de interámbio". Tais 
vantagens rnonopolisticas. entretanto, niio poderáo ser obtidas 
indefinidamente. O alto preço do monopiiljo terminara por in- 
centivar a produção. e m  outros países. do produto monopolizado, 
e o baixo preqo da monopsonía acabara por desincativar a 
produyão na fonte prejudicada, resultando desça medida escassez 
do produto e a elevacão de seu preço. 

Alkm da possibilidade de se usarem restriçóes para se 
obterem certas vantagens do mercado imperfeito, ha ainda a 
possibilidade de se instituírem restrições para se abrandarem as 
consequEncias de um desequilibrio a curto prazo no nível de 
emprego da mão-de-obra. Quando. se impõe tarifa ou restrição 
quantitativa a uma importação, o resultado é a expansão de 
credito bancário para produzir internamente o que anteriormente 
se importava. ou o restabelecimeuto do nível de crédito que de  
outra forma se contrairia. Ainda neste caso os ganhos seriam 
temporixrios, requerendo, então. que essas restrições sejam pe- 
riòdicammte aumentadas, para se renovar o efeito inicialmente 
obtido no nivel de emprego principaimente da máo-de-obra. 
Toma-se t a m b h  necessário. para que tais ganhos se materia- 
lizem. que a política comercial dos outros países não seja m e  
dificada em fungo das restriqões impostas por um deles. Se 
a tariEa ou a quota de importação, instituída por um país. f6r 
imitada por outro. os ganhos provenientes de restrições se divi- 
dirão entre os dois, beneficiando sempre em maior grau o pais 
mais industrializado. 

O caso mais plausiwl de vantagens provenientes de restri- 
ç6es surge na esfera da migraçiio e sempre que se trate. não do 
pais como um todo, mas de grupos particulares de interêses 
radicados: a restrição da imigração como favorave1 aos interês9tç 
de certo grupo detentor da mão-de-obra; e a restrição da emi- 
graqáo. como favorável aos interêsses de proprietários de terras. 
latifundiários. propríetkios de minas. senhorios. fazendeiros e 
outros, que empregam grande quantidade de mão-de-obra local 
a salários ínfimos. 
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Outro caso, onde é também plausível o ganho, ocorre na 
esfera dos investimentos estrangeiros e em sua seleqão de entrada 
e aplicqão em dadas regiões de países subdesenvolvidos. En- 
tretanto. mais uma vez a condiçiio dos mercados dêsse capital 
estrangeiro regula seus efeitos. pois em um grupo de paises 
subdesenvoI~-idos, dependentes para se desenvolverem do capital 
alienigma. aquêle que menos restriq6es impuser maior quinhão 
receberá de fundos capitatizáveis. 

Se tais considerações são correbs. sua conseqii@ncia é de 
que não h& vantagem duradoura na política econõrnica de auto- 
-suficiência. Não há ganho de com&rcio, nem de movimentos de 
fatôreç de produção. nem tampouco existe ganho em estabilidade 
e segurança decorrentes dessa política econõmica. que não possam 
ser obtidos e mesmo ultrapassadas por uma poiítica econõmica 
mundial, verdadeiramente internacionalizada, desde que exercida 
por paises não muito dispares em seus sistemas de orgaaização 
económica nacional, sem o que não há internacionalismo possível. 
sem predomínio de alguns sõbre os demais. 



POLíTICA INTERNA E RELACõES 
INTERNACIONAIS 

O problema da integraçáo entre a politica interna de um 
pais e a orientacão das relações externas apresenta-se. geral- 
mente. sob a forma de conciliação entre duas atitudes opostas, 
e mesmo contraditórias. 

Em primeiro lugar. devemos considerar que todo govEmo 
que se forma apresenta-se com um programa abrangente. no 
qual a política externa constitui um item entre outros. ao lado 
de idéias a respeito de moeda, educação. saúde pública ou vias 
de comunicação. Naturalmente, esse govêno procura realizar 
as aspirações. em matéria de relações exteriores, do partido que 
o elegeu e das classes sociais que o apóiam. Acontece, porém. 
que uma política exterior apresenta elementos próprios que. 
afinal, nem sempre podem conciliar-se com as aspiraçóes e os 
objetivos de um partido ou de uma classe social. Basta recordar 
três pontos: 

I .  As decisóes em matéria de relaçòes exteriores com- 
prometem a nação em conjunto, atingindo a todos igualmente e 
não, apenas, aos eleitores do  art tido majoritario - se um partido 
pode desejar uma guerra. esta não será feita iinicamente por 
reus eleitores. nas por todos. 

2. -4 poIitica externa de um pais considera questks de 
ceguranca e objetivos nacionais permanentes. nos quais a Naçáo. 
como pessoa cuja identidade se prolonga no espaço. 6 envolvida 
- funda-se no passado e projeta-se no futuro. e, por isto. não 
pode estar sujeita aos azares de uma situação politica passageira. 
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3. O Gxito de uma politica externa depende da existência 
de corpos permanentes. adestrados na prática das questoes 
diplomáticas. possuindo um conhecimento vivencia1 das questões 
e tambkm o ethos caracteristico. Ora. é sabido que o politica 
médio, em qualquer pais. não será capaz de enfrentar com êxito 
um questionário acerca dos problemas que a diplomacia deve 
considerar. 

Trata-se, pois, de c o n d a r  os objetivos imediatos e concretos 
de uma determinada si tuaeo política. com a organizaqão da 
política exterior em seus objetivos permanentes. Cuidemos. 
primeiramente, de considerar formas de coxistituiç50 dessas 
instituiçües, dos objetivos nacionais permanentes. 

Uma primeira e antiga soluçZo, a solução clássica se assim 
se pode chamá-la, dá-nos Lippmam em seu luminoso ensaio inti- 
tulado The PtrbIic Phiíosophy* quando, citando Sir Barry Joiins- 
ton, da a política externa como o negbcio, por assim dizer. priva- 
tivo do rei. E a mais antiga modalidade da política externa, tendo 
sido beneficiada pela permanhcia da dinastia. pela duração dos 
reinados. pelas ligações de família do soberano, por sua educação 
mais ou menos especializada neste sentido. Conta-se do rei 
Eduardo VI1 que encarava com tédio e enfado a politica interna da 
Inglaterra. que considerawi coisa vulgar e indigna, mas empre- 
gava-se a fundos nas questóes internacionais - e sua obra, a 
entente cordiale mostrou, de maneira prática, como e precária a 
teoria do "inimigo hereditário". 

Completando a ação da monarquia ou substituindo-se a ela, 
temos a ação de um corpo diplomático bem organizado. A existên- 
cia de u m a  carrière corporativarnente estruturada, transmitindo ao 
longo dos anos tradicões e êste "saber de experiências feito". 
com jndividuos bem selecionados e bem adestrados, constitui, ao 

fim de algum tempo. um dado precioso. permitindo que uma nacão 
possua uma política permanente no que se refere as relasões 
esteriores. Um exemplo clássico é o da diplomacia brasileira - 
cujo corpo estavel destacou-se naturalmente, como galho de uma 
&wore, da velha e excelente diplomacia portugu&a - bem aper- 

Boston: Little, Rrown t* Co.. i955 - pig .  16. 
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feiqoada no Império. atualizada pelo BBarão do Rio Branco. que, 
consciente das tradicões da Casa e das experiências dos outros 
povos. que conhecia bem, soube dar-&e fe ieo  exata. sempre 
melhorada pelos dirigentes posteriores. tornando-se, afinal. um 
padrão não sbmente de fidelidade aos princípios e normas tradi- 
cionais. como de adaptação e flexibilidade em face de novas 
situa.+5es. 

Outra solu~ão, propria de um país cujas condições políticas e 
sociais impediram a fonnaqão de uma diplomacia nos moldes tra- 
dicionais. e que. alkm disto, até recentemente se colocou h margem 
de questões internacionais agudas. é a dos Estados Unidos. O 
Senado. o único corpo mais ou menos permanente na política 
americana. e que, por sua composição. congrega e refine tôdas as 
regiões do pais igualmente. teria por missão a garantia dos inte- 
rêsses globa&mte nacionais em face da política pessoal dos Pre- 
sidentes. quiqã amigos de novidades e interessados em com- 
prometer a Nação em aventuras. Esta mentalidade. numa inter- 
vencáo ciássica. considerada pouco feliz. teve repercuss6es 
mundiais: a revoga& da política de Wilson e o abandono da 
Liga das Nacóes. Era. de fato. reflexo de um dado permanente 
na vida americana. mas em contradiqão com as responsabilidades 
novas dos Estados Unidos - para o americano médio. a Europa 
era distante, um caldeirão fervendo e afinal " n i n g u h  tinha nadz 
com aquilo". 

H á  soluqões, por certo interessantes. que não estudaremos. 
por desnecessário. O grave problema. portanto, coIoca-se do 
seguinte modo: o novo govèrno que se instala tem a sua política. 
internacional. inclusive. Por outro Iado, a Nacão possui uma 
política internacional própria. institucionalizada nas tradições do 
órgão permanente (o rei. o corpo diplomático). E se as duas 
entrarem em conflito? Certamente. há uma circunstãncia que não 
precisamos estudar. que é a situaeo contrária, quando não h5 
conflito nem problema: um govêrno que não possui qualquer 
politica internacional sua e limita-se a deixar as coisas em seus 
lugares. Vamos discutir, aqui. o caso de uma politica de ino- 
vaçáo e, em nosso tempo. quando os de poIítica inter- 
naciinal passaram a ser objeto de debates pirblicos e caíram no 



campo de ação da propaganda, o que. muitas vézes, força soiuções 

passionais. Lippmann (a pág. 20 de sua obra já citada). mostra 
que uma das tragedías de nosso tempo consiste. precisamente. na 
entrega de decisões diplamaticas 2 opinião pública. Eis suas 
palavras: 

"Os erros opiniiio piiblica x?esscs assuntos tc'm uma característica cm 
comum. O movimento da opinião 6 mais lento que o movimento dos fatos. 
Por isto. O ciclo rios sentimentos scbjetivos s a r e  guerra e paz estii geral- 
mote dcssincronizado e n  relacso aa ciclo dos acontecimentos objetivos. 
Justamente por =em opinióes da massa h6 nêlcs uma tnfrcia. Leva muito 
mais tempo mcdificar muitas opini9s que modificar poucas. Leva tcmpo 
informar e persuadir c agitar grandes, dispersas c variegadas rnultidües de 
pessoas. Assim. antes que as multiCUcs se teoham dado conta dos eventos 
antigos. 2 provávtl quc no hori-onte surjam novos, para os qu i s  o govGmo 
se deveria preparar. h s  a maioria estasi mais cõnscia daquilo que esta 
p~úxirno. e de que acaba de se compcrietrar. que daquilo que ainda cztá 
dhhntc e futuro. Par &CS mativos. a propenGio a djztr-sc NGO a uma 
mudnoça de rumo estabelece m a  compulsão para o erro. A opiniio pasm 
a referir-se a cna situqão que enio ~r.eis existe". 

A solu~Zo prática da questão, em seus aspectos concretos, 
fica, e\+idmtemente, entregue a esta prudEncia própria dos esta- 
distas, que o s  velhos moralistas estudaram com tamanha acuidade. 
Como principio de ordem geral. contudo, conx-iria que se fixasse o 
seguinte: as decisões de politica externa, como as de defesa 
cacional, devem ser colocadas ã margem das dissen~ões parti- 
dánas, dentro dos Iimi tes do possível. E. quando os grupos poli- 
ticos tentarem mmQs próprios. relativos a isso. seria conveniente 
ficarem em certos aspectos mais gerais. a fim de que a sistemati- 
zação dos novos rumos seja feita pelos corpos permanentes. de 
modo a n5o se ter uma orientação inspirada numa decisão parti- 
dária ou pessosi. contrafiando a politica internacional. permanente, 
do pais. Certamente que se imp6e. por vêzes, uma alteração na 
política externa. mas esta não pode significar uma ruptura. É 

preciso. sempre, que se consídere o fato de que, no campo inter- 
nacional. cada nação constitui. sempre. uma indívidusiidade, isto e .  
um ser idêntico a si mesmo no tempo e diferente dos demais no 



NOVO MINISTRO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 

A 4 de agõsto do corrente ano. o Doutor Horacio Láfer  
assumiu o cargo de Ministro de Estado das Relações Exterio- 
res, em substituição ao Embaixador Francisco Negrão de Lima. 
posteriormente designado para chefiar a representacão diplo- 
mgtíca do Brasil em Lisboa. 

O novo ChanceIer vinha exercendo as funq6es de Depu- 
tado Federal pelo Partido Social Democrático. sendo membro 
da Comissão de Relações Exteriores da a m a r a ;  anteriormente 
(1951-1953). ocupara o cargo de Ministro de Estado dos 
Negócios da Fazenda. 

Ao assumir a chefia do Itamaraty. o novo Chanceler pro- 
feriu o discurso que vai adiante transcrito. 

DISCURSO DO MINISTRO HORACIO LAFER 

c*Compenetrado das graves responçabiiidades próprias da 
investidura que m e  seria conferida. aceitei o honroso convite 
de Sua Excelência o Senhor Presidente Juscelino Kubitschek 
para ocupar o cargo de Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. Recebo a Pasta das máos honradas de Vossa 
ExceIência. Senhor Ministro Negrão de Lima, velho amigo. 
cuja trajetória na vida pública tenho sempre acompanhado com 
de to  e admiraçao. E m  pouco mais de um ano e mercê dc 
suas qualidades de inteligência. equilíbrio e serenidade. soube 
Vossa Excelência trazer real contribuição para o engrandeci- 
mento da política exterior do BrasiI. A galeria dos eminentes 
Chanceleres que se sucederam nesta Casa de nobres tradições, 
acreçcentou Vossa Escelência a sua figura prestigiosa. Não 
mc seria, assim, possível prescindir do s w  concurso e dos seus 
conselhos. que se somarão. segundo espero. aos de Otiuio 
Mangabeira. Raul Fernandes. Osvaldo Aranha, José CarIos 
de Macedo Soares, Joáo Neves da Fontoura e Vicente Ráo. 
grandes mestres da orientacão da nossa diplomacia. aos quais 
estou ligado por vínculos de alto apreço e estima. 
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Coube a Vossa Eucelência. Senhor Ministro Negrão de 
Lima - como também o fê: o Chanceler Macedo Soares. cujos 
serviços notáveis A causa continental acentuo. com justiça, 
nesta hora. transportar para o terreno das gestoes de chance- 
Iaria as diretrizes traçadas pela atuaçiio do Senhor Presidente 
da RépúbIica. que. no comando supremo da nossa política 
internacional, tanto fez no sentido de propiciar um ambiente 
de colaboração e fraternidade no Hemisfkrio. reformulando e 
dando novo conteúdo ao pan-amerícanismo. Considero que a 
Operação Pan-Americana deve continuar a ser uma das pre- 
ocupaç6es centrais da Chancelaria brasileira. Movimento de 
afirmação americana. proposta em hora historicamente opor- 
tuna pelo Presidente do Brasil e que logrou entusiástico apoio 
dos estadistas de vinte Repúblicas irmãs. a Operacão Pan- 
-Americana encerra e resume tóda uma politica. que nos 
compete desdobrar em seus m~ltiplos e fecundos aspectos. Ao 
assumir a direqão desta Casa, desejo proclamar minha deter- 
minação de prosseguir. sem desfalecimentos. na campanha que 
nos levara a concreriza~áo dos ideais pan-americanos. E m  
breve. seremos duzentos milhões de almas na America Latina. 
Soubemos lutar com destemor pela nossa liberdade política e já 
é significativa a nossa contribuicão ao patrimõnio cultural do 
Ocidente. Fundamos uma civiIização em novas terras. Eis 
chegado o momento de darmos A nossa organização politica o 
subsccato econõmico. a base de seguranqa táo necessária 5 
plena realização dos destinos nacionais e da nossa missão mun- 
dial. Para sermos de fato um continente de liberdade, para 
robustecermos a nossa convicção democrática. para nos incor- 
porarmos como fõrça atuante na causa do mundo livre. cumpre 
buscar sol~ções  que recuperem vastos niicleos humanos rele- 
gados a uma existência precária. A Operacão Pan-Americana 
tem caráter irretratavel. não sendo. pois. uma idéia, mas a 
traduqão de justos anseios ate há pouco mal formulados. 

Quero salientar que a Operacão Pan-Americana não exclui. 
ao contrário. torna ainda mais viva para cada pais do conti- 
nente a obrigação de buscar a sotuçáo de seus problemas de 
ordem bilateral e de intensificar a luta no plano interno pelo 
desenvolvimento. NZo é segredo que a ação do Presidente 
Kubitschek teve como ponto de partida o conhecimento dos 
nossos problemas econôrnicos internos e provem da mesma 
fonte que inspirou a politica de metas que ele ideou e está 
esecutando, 

Esforçamo-nos por manter sempre mais estreitas as nossas 
ligações com a grande democracia dos Estados Unidos da 



América. Não a necessidade de seguirmos esta ou aquela 
política que nos leva a comungar nos ideais democráticos e 
humanos q u e  os Estados Unidoç defendem neste momento com 
todo o seu poderio .c seu idealismo. Inspira-nos a certeza de 
que assim procedendo obedecemos aos impulsos da nossa p r b  
pria formaqão. Quando o Presidente Kubitschek fazia sentir 
a necessidade de sermos chamados a colaborar nas grandes 
decisões mundiais. estava a colocar com firmeza e em termos 
de inequivoca validade o conceito bem entendido de amizade 
e cooperaçáo internacional. 

Como acentuou Sua Excelência na memorável conferência 
do Clube Mihtar. o pensamento nacionalista è um só na sua 
esskcia: construtivo e fraterno em relaião as nações amigas, 
mas zeloso de preservar a liberdade de interpretar a realidade 
do país e de encontrar soluçóes brasileiras para os problemas 
brasileiros. De minha parte. proponho-me a dar especial relévo 
ao tema do desenvolvimento e das relações internacionais. k 
do nosso dmer não ficarmos prisioneiros de um circulo limi- 
tativo por nõs próprios traçado e que nos i m p e p  de expandir 
nossas esportações e recolher as colaborações que forem mais 
úteis ao desenvolvimento do Brasil. Sem esquecer um só 
problema de natureza política ou cultural. devera este Ministé- 
rio colocar-se cada ver mais ao serviço da conquista de mer- 
cados novos para as esportaçóes brasileiras. Uma vez que os 
imperativos do nosso crescimento industrial nos compelem a um 
certo niimero de importações essenciais, somos também neces- 
sariamente obrigados a produzir divisas. a dinamizar as nossas 
atividadeç de comCrcio exterior. a caminhar ao encontro dos 
que podem comprar o que produzimos. O incremento das 
correntes de intercãmbio comercial do Brasil com os países 
estrangeiros será, pois. um dos pontos de honra da minha aqão 
neste Mnistério. Dedicarei a essa tarefa. não sòmente o 
produto da minha experiência - adquirida particularmente no 
período e m  que. a convite do pranteado estadista Getúlio 
Vargas. dirigi a pasta da Fazenda - mas tambem o que 
aprendi num longo tirocinio na iniciativa privada e que talvez 
me permita dar carster prático 5 concretização das minhas 
idriaç. Não concordo que - ressalvado o nosso direito de 
impedir atitudes que firam a nossa Constituiqão. nossas con- 
vicções de liberdade de pensamento e expressão. e respeito aos 
sentimentos religiosos de nosso povo - fujamos do intercâmbio 
com zonas cujos povos também precisam importar e exportar. 
Esaminarei objetiva e pr8ticamente esses aspectos. Pessoal- 
mente. orientarei tais estudos, a fim de apresentar ao Senhor 
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decisão unânime do Conselho da OEA em 24 de julho, por 
iniciativa do Govêrno da República Dominicana. a fim de 
considerar a <ameaça A paz do Hernisf&rio~. constituída pela 
invasão do território daquele país. O artigo da Carta da OEA 
em que se baseou a convocação é o de niimero 39, o qual 
determina que <se deverão reunir os Chanceleres a fim de 
considerar problemas de caráter urgente e de interEsse comum 
para os Estados Americanos>. Recorde-se, a propósito, que 
as quatro Reunióes de Consulta anteriores reali- &aram-se res- 
pectivamente no Panamá (19391, em Havana (1940). no Rio 
de Janeiro (1942) e em Washington (1951). 

A Quinta Reunião de Consulta aprovou. além da Decia- 
ração de Santiago do Chile, " calcada em projeto apresentado 
pela Delega&do Brasil, dezesseiç Resoiuqõeç substantivas. 
dizendo respeito notadamente aos seguintes assuntos: consoli- 
dação da paz e aperfeiçoamento da solidariedade americana. 
mediante a estrita obediência ao principio da não-intervenção; 
estudo. a ser cometido ao Conselho heramericano de juris- 
consultos. da relação jurídica porventura existente entre o res- 
peito aos direitos humanos e o exercicio direto da democracia 
representativa: estudo. a cargo da Comissáo Jurídica Intera- 
mericana. do projeto de declaração mexicano sõbre a não- 
-intervenção. bem assim do projeto de resolução equatoriano 
relativo a Comissão Interamericana de Paz: preparo de um 
instrumento e de um reiat6rio sôbre casos de violação do 
principio da não-intervenção; elaboração de um projeto de 
convenção, a ser submetido A Confef ncia de Quito, sôbre o 
exercício efetivo da democracia representativa. postulado ias- 
crito na própria Carta da OEA: estudo do projeto da Nicarágua 
sôbre a designação de observadores pan-americanos para as 
eleições nacionais de autoridades supremas; a redução gradual 
e progressiva dos gastos militares. excessivos em relacão aos 
requisitos da defesa nacional e continental. visto constituírem 
tais gastos uma subtração dos recursos indispensáveis A me- 
lhoria do nível de vida dos oovos. 

Dentre as Resoluções aimvadas em Santiago. figura com 
particular destaque a concernente ã Comissão Interamericana 
de Paz (Resohção IV), que ficou incumbida de estudar ampla 
e imediatamente, para submissão de suas condusões 5 Confe- 
rência de Quito, as questões motivadoras da convocatória da 
Reunião de Consulta. a saber: a) meios de evitar quaisquer 
atividades, procedentes do exterior, dirigidas à derrocada de 

' Cf. texto intqral na se* de Domrmenios deste mimero, página 171. 
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Governos constituídos. ou a suscitar casos de intervenção ou 
agressão, contemplados em instrumentos interamericanos vi- 
gentes. sem prejuízo dos direitos de exilados políticos reconhe- 
cidos como tais. dos direitos humanos em geral. e tampouco 
das constituiçóes nacionais dos Estados americanos: b)  
relação entre as violações dos direitos humanos e a falta de 
exercício da democracia representativa. de um lado. e de outro. 
as tensões poIiticas que afetam a paz continental; e c )  relação 
entre o subdesenvolvimento econômico e a instabilidade poli- 
tica. Outra importante Resolução tomada em Santiago foi 
a de número VII, que incumbiu o Conselho Interamericano de 
Jurisconsultos de proceder á elaboração de um projeto de con- 
venção sobre direitos humanos. A mesma Resoluçao criou 
uma Comissão Interarnericana de Direitos Humanos, composta 
de sete membros, eleitos a titulo pessoal dentre listas triplices 
apresentadas pelos Governos. e encarregada de promover o 
reçpeifo aos direitos humanos. devendo outrossim desincumbir- 
-se das demais atribuicoes especificas que lhe confiar o Conselho 
da OEA. 

Talvez tenha sido Fundamental. na Reunião de Santiago. 
a Resolução XI. indiretamente referente ã. Operação Pan- 
-Americana. e que. equacionando o desenvolvimento econõmico 
com a estabilidade das instituições democrkticas. o respeito aos 
direitos humanos e a segurança interna e externa do HemisEe- 
rio. recomenda aos Governos que se esforcem a fim de que OS 

organismos interamericanos competentes dèem rápido e eficaz 
cumprimento às medidas propostas pela Comissiio Especial do 
Conselho da OEA pata Estudar a Formulação de Novas Me- 
didas de Cooperaçáo Econõmjca, ' destinadas a estabelecer 
novas bases para a cooperação econõmíca entre as nações 
americanas. 

A Delegação d o  Brasil a V Reunião de Consulta em 
Santiago Ficou constituída sob a chefia do novo Ministro de 
Estado das Relacões Exteriores. Doutor Horacio Láfer. e 
teve a seguinte composiçáo. Delegados: General de Divisão 
Nélson de Melo, Senador Auro de Moura Andrade. Deputado 
Francisco Clernentino de San Tjago Dantaç e Embaixador 
Fernando Lobo; Delegados Suplentes: Ministro Luís Leivas 
Bastian Pinto e Conselheiro Alfredo Teixeira Valadáo: e 
Asçess6res: Secretários Celso Antônio de S o u  e Silva e 
Armando Salgado Mascarealias. 

Co-20 Especial dos 21. Ver Rwistn Bra~i1pi t~  de Pdifica Intet- 
nacional. Ano I1 (N* 5. paginas 93-115: Nr 6. paginas 103-116: Nv 7. 
phginas 7684). 
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Transcrevem-se. a seguir. os discursos proferidos na Reu- 
nião de Santiago pelo Chanceler brasileiro e pelo Deputado e 
jurista Professor F. C. de San Tiago Dantas. 

DISCURSO DO MIKISTRO HORACIO LXFER 

<<Reúnem-se pela quinta vez. no espaso de vinte anos. os 
Chanceleres dos Estados Americanos. A atual tarefa que 
Ihes incumbe exige um espírito de cooperação mais intimo e 
profundo pois. ao contrário do que ocorreu antes. enErentam 
agora uma crise originada pelo prbprio Continente Americano. 

O Brasil. ligado por igual afeto a tõdas as Nações déste 
Hemisferio, e por isso equidistante e objdivo nas suas diretri- 
zes. deseja expor. clara e sinceramente, os seus pontos de . 
vista c recapitulando. reafirmar em termos atuais as con- 
quistas da consciência coletiva das Américas. 

Acima de fatos emergentes e passageiros. de paixbes talvez 
compreensíveis mas &meras, duas premissas se colocam para 
orientar o pensamento brasileiro e a sua atuação internacional. 

A primeira é que possui a Amkrica um magnífico patri- 
mônio jurídico. formado pelo esfõrso tenaz e paciente de 
homens que serviram a causa da fraternidade continental e 
souberam elaborar uma série de Tratados e Convenções. que. 
discutidos e assinados, constituem a Lei da vida coletiva e 
interdependente das nações americanas. As Convenções de 
Havana de 1925. o Tratado do Rio de Janeiro, de 1947, a 
Carta de Organizaçáo dos Estados Americanos de 1948. a 
DecIaraçáo de Caracas e dos Presidentes do Panamá. constituem 
roteiro seguro a ser mantido e cumprido. Devemos, pois. com 
espírito de compreensão e a bem da solidariedade continental. 
acrescentar novas conquistas dquele patrimõnio e nunca aban- 
donar seus princípios. 

A Organização dos Estadas Americanos é uma vitória de 
nossas naqões e podemos. e mesmo devemos ampliar a compe- 
tência de seu Conselho. permitinddhe tomar ex-oficio algumas 
das iniciativas que hoje dependem do pedido das partes diver- 
gentes. ' Dele, porem. não retiremos o estudo. as providências 
e poderes para julgar e harmonizar as contendas continentais. 
Nesse sentido se orienta a Delegação brasilejra, que reafirma 
a confiança no cumprimento dos Tratados ja aprovados e 
sbmente conferem ao Conselho, maiores p d e r e s ,  sem inovaqóes 
desnecessirias. A segunda premissa bhsica da nossa política 
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é o respeito ao principio da náo interven~áo. coluna mestra da 
defesa da soberania e das relaqões das nações americanas. 

Seu abandono poderia solapar a união do Hemisfério, tor- 
nando-o cena de lutas fratricidas, vulnerável por consequência 
a influéncias externas desagregadoras dos valores indispensáveis 
à sua própria sobrevivència. 

O principio da n5o intervenção perderia todo o seu sentido 
e utilidade se consentissemos que nele se abrissem esceções 
graças as quais um Estado ou grupo de Estados se pudesse 
erigir em juiz de acontecimentos ocorridos no âmbito das sobe- 
ranias de outros. 

Se vikjsemos a admitir o precedente de uma justificativa, 
por mais séria que fôsse. para aceitar =ceç6es do princípio 
da não intervenção. o jógo das paixees. dos interêsses. e talvez 
o espírito da colonialismo. que soubemos vencer e espulsar, 
encontrariam sofismas, bem encenados. para renovar nas Amé- 
ricas as tentativas de destruir a soberania dos fracos. a inde- 
pendência dos dignos. a sobrevivhcia dos visados por apetites 
egoístas. 

Eis por que o Brasil não concorda nem com atitudes que 
infrinjam compromissos assinados nem com qualquer medida 
que resulte em inten-enqões de um país em outro, seja prepa- 
rando rebeliões para atingirem territórios vi:inhos. seja direta 
o u  indiretamente. realizando agressões. Para enfrentar esses 
fatos. temos a Comissáo Interameticana de Paz criada em 
Havana pela reunião de consulta dos Chanceleres, e cuja a ~ ã o  
precisa ser dinamizada. 

A instabilidade do regime democrático. ainda observada 
em alguns povos, tem. entretanto. raizes em condiqões econô- 
micas, culturais e sociais. e enquanto elas não forem modifi- 
cadas. não poderão os mesmos alcançar o nível de conso~idação 
da democracia a que aspiram. 

O Govêrno brasileiro, consciente de que o fortalecimento 
e expansão do regime democrático nas Américas 6 inseparável 
da melhoria dessas condições de suas populações. lançou-se 
decididamente contra a verdadeira causa dos males que afligem 
largas áreas do Continente. Dissociar as ocorrências políticas. 
da conjuntura económica que no fundo as originam. equivaleria 
a ignorar premeditadamente o fator fundamental do Fenômeno. 

A vocação do homem americano para a Democracia per- 
mitiu a preservação de uma relativa estabilidade das institui: 
çóes políticas. ameaçadas pela deterioração crescente das con- 
diç6es econòmicas e sociais dos paises latino-americanos. 
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Para melhor compreensão da magnitude do problema, 
basta considerar que em 1980 a América Latina contera cêrca 
de 320 milhões de seres humanos que clamarão por uma 
existência condigna. livres da miseria, da doença e da igno- 
rancia. Sòmmte para o Brasil é prevista uma população de 
110 milhões de habitantes, 

Não podemos. porém. contar indefinidamente com o cré- 
dito de confiança que Esses povos estendem aos seus Governos 
pois a resignaçáo e a passividade também têm limite que não 
podem ser ultrapassados. 

Empenhados em procrirar solução para problemas de ta- 
manha gravidade. os Chanceleres americanos reuniram-se em 
Washington, no mês de setembro do ano findo. reconhecendo 
a necessidade de uma ação enérgica e solidária para o combate 
adequado ao subdesenvolvimento. 

Desde então, foram propostas e aprovadas, no quadro da 
Operaçáo Pan-Americana - que o Presidente Juscelino Kubit- 
schek. com seu espirito de solidariedade continental, propôs ao 
exame dos Governos - medidas que despertaram a esperanqa 
e o entusiasmo dos povos americanos. .hs.int. entre outras. 
foi concretizado. pela criação do Banco Lnteramericano. um 
antigo ideal. objeto de proposta da Primeira Conferência Pan- 
"Americana de 1889. 

Ainda. como inovação de real valor. foi instituído o prin- 
cipio da reunião de Chanceleres por motivo de ocorréncia de 
crises econõmicas capazes de ameaçar a estabilidade das insti- 
tuições politicas e sociais. 

O Brasil. fiel ás razões que o levaram a propor èsse movi- 
mento de redenção continental não tem esmorecido em seu 
prop&ito de cooperar na efetivaçáo de tais medidas. como 
demonstra o recente ato do Senado Federal que. com o voto 
de todos os Partidos politicos. aprovou o instrumento de 
criação daqueIa instituição de crédito. 

Não pode. entretanto. o Govêrno brasileiro furtar-se a 
manifestar a sua apreensão diante da falta de correspondência 
entre a aprovação unânime dos obj'etivos da Operação Pan- , 
-Americana e a lentidão do ritmo de sua efetivaç5o. Haja vista 
o tratamento dispensado recentemente. no Condho  da Organi- 
zação dos Estados Americanos. a execução dos estudos sõbre 
as condições econ6micas e as necessidades das naçoes do 
Continente. solicitados em Resolução unânime aprovada em 
Buenos Aires, quando ali se reuniu o Comitê dos 21. Vale o 
procedjmento daquele ConseIho. hesitante e pouco objetivo nos 
debates havidos sõbre problema tão relevante. como adver- 
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tência aos Governos para a necessidade de uma revisão urgente 
do funcionamento dos órgãos incumbidos de atender a interesses 
fundamentais dos povos do Hernisftrio. 

Quando o Brasil fala do desenvolvimento econõrnico. irmão 
gPmeo da estabilidade politica. seu pensamento se dirige. não 
somente i estrutura das obras gerais de serviços públicos, 
como transporte e energia, e outras, mas tambern ao Homem. 
Como reunir homens. hoje perdidos em extensas ãreas for- 
mando camadas sociais de vida precária. em núcleos onde se 
Lhes forneçam os meios para uma existência compatível com a 
dignidade do ser humano? 

Entendemos que a Conferência já convocada para Quito 
será o momento oportuno para enfrentar êsteç problemas. N a  
qualidade de país em apreciável desenvolvimento econõmico. 
o Brasil deseja ser uma nação rica vivendo entre naq6es 
irmãs, tambhn prósperas e ricas. Nenhuma tarefa é mais 
importante e complexa do que a de encontrar os meios para 
transformar o Homem. cuja mentalidade se emancipa neste 
s h ~ l o  pelo que ouve e v& no Homem que garanta a Demo- 
cracia e a Ordem porque também se emancipou da miséria e 
das dibcufdades. 

O Brasil está fraternalmente ao lado de todos os seus irm5os 
que nesta Reunião trabalhem pelo apaziguamento dos espíritos 
e dos confitos. Defende o emprego dos instrumentos legais 
jã aprovados pelas Nações americanas. propõe o fortalecimento 
de suas atribuições e discorda de qualquer proposta que fira o 
principio da não intervenqão. Acima das dissenqões passagei- 
ras que o sentimato inato da alma dos nossos povos, feito de 
bondade e generosidade. fará desaparecer. pois uma fórmula 
honrosa e conciliadora surgirá do coração da nossa gente: 
voltemos, Sr. Presidente, sem desfalecimentos. a missão mais 
digna e mais elevada que nos poderia ser cometida: a redenção 
do homem americano. 

Que os povos da América aqui reunidos. transformem esta 
Conferência. realizada ao calor da hospitalidade chilena. numa 
grande viteria da Paz continental. e seja esta bela cidade - 

' Santiago de Nueva Extremadura - a sede eçpKndiáa e pro- 
pulsora de deliberações históricas para a revitalização do Pan- 
-.Eimericanismo.~, 

DISCtIRSO DO DEPUTADO SAN TIAGO DANTAS 

%Em primeiro lugar,  desejo congratular-me. em nome da 
Delegação do Brasil. com a Reunião de ConsuIta pela alta 
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qualidade dos projetos de Resolução e Declarasão que se 
encontram distribuídos. e que revelam o prophsito dos Chance- 
leres aqui reunidos n3o sb de manterem inalterável lidelidade 
5s conquistas do sistema interamericano, mas de desenvolvê-las 
no sentido da sua tradição histórica. fazendo com que possamos, 
graças a esta reunião de Santiago, vencer algumas etapas no 
aperfeiçoamento de nossa organização regionaI. 

A Delegação do Brasil tem tomado conhecimento de todos 
êstes projetos e lhes tem dedicado acurado estudo, certa de 
que será possível tirar desta reunião. que agora se celebra, 
urna Ata Final em que se verificarão progressos consistentes, 
capazes, nio só de diminuir o estado de tensão internacional 
que motivou a presente Consulta. mas também de evitar que 
no Futuro este estado de tensao se restabeleça. 

Entre os assuntos versados nesta reunião, ocupou parti- . 
cularmente a atenqáo da Delegação do Brasil o que diz res- 
peito ao fortalecimento da Democracia. pois na própria convo- 
catória se consagra o objetivo de examinar os princípios 
relativos ao exercício efetivo da democracia representativa e 
medidas que d e v a  tomar-se nos casos de desrespeito a tais 
princípios. 

Esta é, indubitàvelmente, Senhores Chanceleres. matéria 
vital para o aperfeiçoamento do sistema da vida e da organi- 
i a ~ á o  política em que os povos deste Hemisfério se integram. 
e a que votam fidelidade. É inegáveI, porém, que. tòdas as 
vezes em que saímos do campo da simples af i rmõ~áo de 
fidelidade aos principios democr5ticos, para entrarmos no das 
medidas efetivas destinadas a garanti-los. esbarramos com 
dificuldades. n5o só de ordem prática. mas também de ordem 
jurídica. pojs. além de não serem de f k i l  aplicação. elas quase 
Sempre colidem, como há ~ o u c o  salientou o eminente Represen- 
tante do Uruguai. com o principio de náo-intervenção, fazendo 
com que um principio exclua a aplicação do outro e. dbse 
modo. todo o sistema se veja conduzido a uma posição de 
parahsia. 

No tocante a outros pontos do sistema interarnericano. 
temos conseguido progressos mais positivos do que no tocante 
ao fortalecimento da democracia e a construção de um sistema 
para a sua defesa continental. Assim, quanto aos direitos do 
homem. já logramos vencer a fase da simples decIaração e OS 

projetos apresentados a esta reunião demonstram que a cons- 
ciència americana estli desejosa de passar da fase de declaração 
A fase de obrigatoriedade, convertendo em convenção, com 
forca de compromisso internacional, aquilo que por ora é 
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apenas um conjunto de preceitos e conceitos básicos, admitidos 
pelos Estados que integram a nossa Comunidade. 

O sistema demacrãtico, enwetanto. apesar de haver sido 
objeto de diversas resoluçóes de grande alcance. entre as quais. 
cumpre salientar. a Resolução XXYII da Nona Conferencia 
Internacional Americana e a Declaração de Caracas. adotada 
pela Décima Conferência Interamericana, e de se achar incor- 
porado A Carta da Organização dos Estados Americanos entre 
os principios enumerados no Artigo 5. não pôde alcançar 
medidas que lhe garantam a observância, e nem sequer formu- 
l a~ i io  adequada. 

Ora. Senhores Chanceleres. a evoluçáo do sistema intera- 
mericano prova que. em tõdaç as matérias. a marcha do 
progresso eletivo tem atravessado duas etapas: em primeiro 
lugar. a etapa da Declaraçgo. da enunciação de conceitos e 
de princípios; quando esta se atinge, certamente ainda não é 
possivel dar o cunho de obrigatoriedade 5quilo que se decidiu. 
ainda não é possível cobrar internacionalmente. atravts de 
uma ação politica efetiva, o que j5 se impõs como verdade ao 
espírito dos povos americanos. representados por seus Governos. 
Mas. a Declaração já passa a desempenhar um duplo papel; 
a principio. ela atua como fator de opiniáo pública. tanto 
interna. como internacional. permitindo que um critério de 
aferição se estabeleça para o julgamento da conduta dos Es- 
tados. Desde o momento em que uma Declaração existe, em 
que nela alguns preceitos estejam enunciados com segurança e 
clareza. podemos dizer que um progresso se fez no seio do 
sistema interamericano e. ainda que não se possa dar a Esses 
conceitos uma aplica~áo pratica efetiva. já a opinião pública 
dêle retira um importante fator de influência, ao mesmo tempo 
que se abre caminho para novas conquistas. 

Êste 6 .  aliás, o segundo efeito de uma Declaração. corno 
estágio na elaboração de uma regra interamericana. Ela anun- 
cia sempre. com a antecedência histbrica requerida, a possibili- 
dade de uma segunda etapa. em que a Declaração se converte 
em Convenção. ou pelo menos. dá ensejo ao aparecimento de 
medidas práticas, a serem aplicadas pelos Estados ou pelos 
organismos do sistema regional. 

Por ésse motivo. a Delegação do Brasil entendeu que seria 
oportuno trazer 5 consideração desta Reunião de Consulta - 
q u e  mais do que qualquer outro õrgão da Organização dos 
Estados Americanos se acha credenciada para esaminar pro- 
blemas dessa transcendência política. pela própria investidura 
dos delegados aqui reunidos um esfôrço de formulação de 
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princípios. visando ao fortalecimento da Democracia. para que, 
em vez de nos referirmos daqui por diante apenas ao regime 
democrático, sem lhe precisarmos o conteúdo, possamos co- 
meçar a a d i e - 1 0  mais de perto. e a referir a conduta política 
dos Governos americanos a um padrão democrAtico determi- 
nado. reconhecido peia consciencia dos povos que integram o 
sistema. 

Foi de grande auxílio nesse ponto, L elaboracão feita pela 
Delegação do Brasil. a parte declaratória de um expressivo 
Projeto de Resolução apresentado a esta Consulta pela Dele- 
gacão de E1 Salvador e. do mesmo modo. outros projetos 
contribujram para Este estudo. principalmente aquele apresen- 
tado pela Delegação da Argentina, que com tanta precisão 
proclama a necessidade de se dar a maior efetividade e asse- 
gurar a mais estrita cbservãncia de tôdas as conquistas ate 
aqui feitas na elaboracão do nosso sistema. A Delegação do 
Brasil entende que não seria possivef, nem conveniente. tentar, 
nos limites de uma Declaracão politica, qualquer esE6rço de 
natureza acadêmica. qual o de definir as características do 
regime democratico. O de que se trata e de formular uma 
declaraqão política e. nessa declaração. vasar alguns pontos 
característicos do sistema democrático. tal como os temos enten- 
dido até agora na América e como parecem decantados na 
conscíhcia dos povos americanos. 

É uma firme convicção do Brasil a de que o ideal demo- 
cratico na América esta implantado de maneira profunda e 
definitiva, e que. como aspiração politica dos povos americanos. 
não teve nem terá solução de continuidade. O que pode 
existir. como decorrência das próprias condições sociais e eco- 
n0micas em que vivemos. são desvios ocasionais motivados por 
fatores de natureza temporária c que. periòdicamente. nos têm 
afastado dos verdadeiros padrões da democracia representativa. 
sem que. entretanto. se apague do espirito das populações 
am.ericanas este sentido de fidelidade ao ideal democrático. o 
qual se tem sabido restabelecer cedo ou tarde. por esta ou 
aquela via. tão convencidas estão as populaçóes do nosso 
Hemisfério da excekncia da maneira democrática de viver. e 
da superioridade dos príncipjos democrAticos. sobre tôdas as 
outras formas de organização política que têm sewido a estru- 
turação dos Estados. 

Portanto. a fidelidade Democracia não representa. a rigor. 
uma discriminaç~o taxativa que possa trasar uma barreira 
inflexível entre éste ou aquele grupo de regimes- O que existe, 
o que  a Histbria nos revela, é que os Estados americanos se 
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tem esforçado para realizar progressos no que poderiamos 
chamar de processo hist6nco de democratização. Êste processo 
de democratização não se realiza de uma forma linear e cons- 
tante: realiza-se por avanços e recuos, com desfalecimentos 
e quebras frequentes de conquistas já alcançadas. Mas, o que 
contribui para esta estabilidade. o que constitui o seu fator 
decisivo é o fato de viverem nossas populações em condi~óes 
economicas inaceitáveis, dentro de um estado de subdesenvolvi- 

5 m a t o  que torna frâgds as suas economias internas, e é. ao 
mesmo tempo. a situação social precária das populaçóes ame- 
ricanas. Uma estrutura social rudimentar faz com que as 
nossas classes populares, em grande parte, vegetem no paupe- 
rismo. Desde o momento em que consigamos vencer esta 
etapa da organização social e do desenvoivimento econõmico. 
melhores condições surgirão para a estabilidade do regime 
democrãtico, e esta convicgáo, esta fé na excehcia do regime 
que une os povos da América, facilmente poderá alcançar 
efeitos construtivos e duradouros. graças As condições objetivas 
em que ç e  poder5 implantar. 

Por &se motivo. Senhores Chanceleres. o Brasil entende 
que scría de táda convenitncia e representaria um marco na 
evolução do regime democratic6- entre nóç. uma Declaração 
feita nesta reuniao de Santiago. marcando alguns dos princípios 
bãsicos que podem ser considerados para os povos americanos. 
como padrão de sua fidelidade ao regime democrático. Essa 
Declaracão ngo teria o sentido de uma Convenç5o. capaz de 
autorizar qualquer procedimento concreto e imediato em relaçh 
aos Estados que a integram. Representaria. por ora. apenas 
a fase de declaraíão de principios, e permitiria, graças ã sua 
atuaçáo imediata sôbxe a consciência dos povos dêste Hemis- 
lerio. que numa das reuniões interamericanas que temos diante 
de n6s. se aproximasse a fase em que já seria possível alcançar 
maior efetividade no processo de constniqão da defesa da 
Democracia. 

Por Csse motivo a Delegaçao do Brasil toma a liberdade 
de apresentar aos Senhores Chanceleres americanos um pro- 
jeto. que na reaIidade se acha distribuído sob o número 47. e 
q u e  se inicia pela recapitulaçiio dos textos americanos que nos 
têm convidado progressivamente a dar maior clareza e efeti- 
vidade ao procedimento de deEesa da Democracia em nosso 
HemísEOrio. 

No seu quarto Considerando Este projeto explica a finali- 
dade da Declaração. mostrando que os princípios ai enumerados 
não visam esgotar de maneira exaustiva todos os traços carac- 
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terísticos do sistema dmocrático. Primeiro, porque tal tarefa 
seria de  inter2sse puramente acadèmico; segundo. porque pro- 
v5velmente seria impossivd, e se a Pent&ssemos encontrariarnos 
diferenças específicas na apreciaqão do problema entre os  
povos americanos. 

Os princípios escolhidos nada mais são. assim. do que 
pontos mais salientes, nada representam senão alguns traços 
mais marcantes cuja aushcia permite A opinião pública de- 
nunciar com firmeza u m  desvio. ainda que ocasional. da prática 
da Democracia num Estado. Graças a Esses princípios que jA 
se acham implicitos, e que são agora formulados, a opinião 
pública nacional e internacional ter5 um meio de aferir o 
grau de identificação dos regimes politicos e dos Governos com 
um sistema democrãtico.?l E sem quebrar o respeito devido 
A faculdade que  tem os povos de escolher sua forma de go- 
vhno. estaríamos lanqando um fator de grande influencia 
educativa, cujas repercussóes hist6ricas poderão ser avaliadas 
no futuro. pois que tudo aquilo que  tem adquirido forma de 
Declaração no sistema interamericano se tem convertido. gra- 
dualmente. em praxes. compromissos e deveres internacionais. 
e tem contribuído para que aperfeiçoemos o sistema. 

O s  principios escolhidos são apenas seis: 
O primeiro déles parece ser hoje. pelo consenso unânime, 

não apenas dos povos dêste Hemisfério mas de todos os povos 
democr&ticos. um traço essencjal para se identificar a e-xistencia 
de um regime democrático. fi o principio da supremacia da 
lei, principio a que os povos de língua inglêsa denominam 
rule of law, e que os franceses denominam príncipe de Ea 
legalifé. Esse principio estabelece a superioridade da lei sobre 
os Governos e, désse modo, condena como antidemocrãticos os 
regimes de arbítrio. em que os Governos têm a lei a seu 
servico. e náo têm os seus atos sujeitos à censura de nenhum 
órgão judiciário independente. 

Dai o primeiro principio. que se acha redigido nestes 
termos: 

aa democracia americana funda-se no  principio da supre- 
macia da lei ( d e  of law) assegurado através da indepen- 
dência e harmonia dos Poderes e do contrõle da legalidade 
dos atoç do Govêrno por juizes independentes.» 

O segundo principio. tal como o enunciamos. tambem se 
encontra enunciado na Declaraqáo de principios contida no 
projeto apresentado pelo Senhor Chanceler de E1 Salvador: 

<os Governos dos Estados americanos devem resultar de  
eleiçães livres.» 



O rerceiro principio diz respeito â perpetuação no Poder 
considerada. com razão, por todos, como traqo característico 
da supressão do regime democrAtico, ou de um desvio tem- 
porArio de sua prática. e assim estia redigido: 

<<a perpetuação do Poder. ou seu exercício sem prazo 
determinado. são incampntiveis com o exercicio detivo da 
 democracia.^ 

O quarto principio diz respeito aos direitos do indivíduo, 
e está assim redigido: 

«os direitos do indivíduo. inclusive o de livre manifestação 
da opinião, devem ser reconhecidos por lei. e protegidos por 
meios judiciais eEicazes.n 

O reconhecimento dos direitos. como todos sabemos, em 
si mesmo representa uma conquista, quando se incorpora à 
legislação de um Estado. Mas. muitas vêzes. ali se tornam 

.eles letra morta. sem que se possa falar na prática efetiva do 
regime, pois o seu respeito depende do arbitrio do Govêrno. 
Para que os direitos individuais sejam observados é indispensri- 
vel a exi.stEncia de meios judiciais idôneos a que o indivíduo 
possa recorrer. protegendo-se contra a própria autoridade pfi- 
blica. 

O quinto princípio contém uma recomendação. para que 
os Estados americanos incorporem a seus direitos positivos a 
Declaraqáo Americana dos Direitos t Deveres do Homem. O 
Brasil dá sua adesão com prazer aos projetas. apresentados a 
esta reunião. de recomendaçães para que a Conferéncia de 
Quito converta em convenção obrigatória a Declaração Ame- 
ricana dos Direitos e Deveres do Homem. Mas esta via da 
obrigatoriedade internacional. graqas a uma convenção fir- 
mada entre os Estados. náo exclui a outra, a de uniformidade 
legislativa através da incorporação da Declaracão ao direito 
constitucionat dos Estados. 

Se fõr possivel aos Estados americanos incorporarem aos 
seus respectivos sistemas positivos essa Declarasão. que aiias 
não se acha longe da maioria das formulações constitucionais 
existentes. e certo que se aIcançará. por outro caminho, o 
mesmo resultado, sem que, entretanto. a via da Conven~áo 
fique por esse motivo condenada. 

Finalmente, Senhores Chanceleres. o sesto principio pro- 
cura levar para o ãnbito do fortalecimento da Democracia 
essa que parece ser a mais recente conquista da consciência 
jurídica e da consciência política americana. no tocante a 
solidariedade dos povos dêste Hemisfério para se assegurarem 
mutuainente condiqões de florescimento do regime democrático. 
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IEI certo que sem o desenvolvimento econõmico, sem a 
transformação da estrutura social para livrar do paupensmo 
as classes trabalhadoras. a América não conseguir2 estabelecer 
um regime politico. que supóe um grau maior da elevaçõo do 
padrão de vida dos povos. de correcão e amparo contra os 
riscos da pobreza. Se para chegar a esse nível de realização 
os povos americanos tiverem de lancar mão apenas de seus 
próprios meios. não poderão senáo num espaço de tempo muito 
largo e imprevisivel atingir o resultado desejado. Dai, a ne- 
cessidade de que a Comunidade americana estreite os seus 
laços de cooperação e de solidariedade para vencer o sub- 
desenvolvimento econõmico e para vencer o paupensmo. com 
tódas as formas de debilidade social que os acompanham. 

O Chanceler do Brasil e a sua Delegação têm visto com 
grande desvanecimento as referenuas feitas pelos Senhores 
Chanceleres a atitude do Presidente da República do Brasil ao 
assumir a responsabilidade de lançar a Operação Pan-Ameri- 
cana-a qual hoje já não pertence mais ao Brasil e na realidade 
tem seu sucesso garantido pela coordenação de esforços de 
todos os Estados americanos. como pela convicqáo adquirida 
por todos eles de que só dentro de uma ação eficaz e con- 
creta. como a concebida naquela Operaqão, poderemos atacar 
vitoriosamente o problema do subdesenvolvimento. e/ 

Aproveito esta oportunidade para agradecer, em nome do 
povo brasileiro. as referências feitas ao Senhor Presidente 
Juscelino Kubitschek por diversos oradores neçte recinto. e ao 
mesmo tempo para dar a solidariedade do Brasil ao projeto 
apresentado pela Delegaqáo do Peru sõbre a Operação Pan- 
*Americana. projeto com o qual concorda outro. apresentado 
pela Delegacão do Brasil. a qual esta disposta a fundir o seu 
no projeto do Peru. por lhe parecer que êste último é mais 
completo e de maior alcance. 

Sáo essas. Senhores Chanceleres. as disposiç6es que a 
Delegacão do Brasil houve por bem apresentar a este alto 
Conselho. que tanto pela autoridade pessoal como peIa autori- 
dade política dos membros que a integram é sem dúvida a 
mais indicada para realizar um progresso dentro de nosso 
sistema. no tocante A enunciação dos princípios que caracteri- 
zam o regime democrático em cujo fortalecimento estamos 
todos empenhados. 

A Delegaqão do Brasil levou mesmo a sua convicção da 
importância desta matkria ao ponto de acreditar que. se os 
Senhores Chanceleres hou~rerem por bem agasalhar êstes prin- 
c ip io~  e convertê-los numa declaração, essa Declaração mere- 
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ceria o nome ~rDeclaração de Santiago*, pois ela traduziria. 
pela sua ressoaãncia no futuro. a importância do momento 
histórico que estamos vivendo nesta grande cidade. e seria. ao 
mesmo tempo. uma expressiva homenagem ao nobre povo chi- 
leno, cuja fidelidade aos principioç democráticos constitui um 
exemplo para tóda a América., 

XI CONFERENCIA INTERAMERICANA 

Realizar-se-á em Quito. Capital do Equador. a partir de 
1.O de fevereiro de 1960, a XI Conferência Interamericana. 
órgão supremo da Organizacão dos Estados Americanos, cuja 
poIitica e normas gerais de ação determina. Correspondente. 
em suas atribui~6es regionais, à Assembléia Geral das Nações 
Unidas. a Conferência iateramericana reúne-se quixiqiienaC 
mente. mas em circunsiãncias especiais. e com a aprovação de 
dois terços dos Governos americanos. pode também remir-se 
extraordinkriamente, por exemplo para o fim e?rclusivo de 
emendar a Carta. Segundo esta, a Conferéncia. de nível mi- 
nisterial, «tem facddades para considerar qualquer assunto 
relativo 5 convivência dos Estados americanos>. A ConEe- 
rencia de Quito será a segunda desde a vigéncia da Carta. 
aprovada em Bogotá em 1948. Històricamente. as Conferên- 
cias Interamericanas sucedem as ConFerências Internacionais 
Americanas. das quaiç a primeira se realizou em Washington. 
em 1889-90: a segunda. no México (1901-1902): a terceira, 
no Rio de Janeiro (1906); a quarta, em Buenos Aires (1910): 
a quinta, em Santiago (1923); a sexta, em Havana, (1928): 
a sétima. em Montevidãu (1933); a oitava. em Lima (1938): 
a nona. já no ap6s-guerra. em Bogotg (1948). e a décima- 
-primeira sob a denominaçáo ama1 - em Caracas (1954). 

A reuniáo a realizar-se em Quito. por decisão da de 
Caracas (art. 37 de Carta da OEA) será particularmente signi- 
ficativa em face do atual movimento de revisão ~ e r a l  do 
pan-americanismo. consubstanciado na Operacão Pan-Ameri- 
cana, e também em função da importância crescente do Hemis- 
&rio no cenário político mundial. A agenda da XI ConEerência. 
elaborada pelo Conselho da OEA em consulta com os Gover- 
 os das Repúblicas Americanas. versar5 notadamente a homo- 
logação das medidas de cooperação ecunõrnica ja aprovadas 
em diversas reuniões de carater técnico. e destinadas a estimular 
o desenvoIvimento continental; projetos de resohção referentes 
à penetração. nas Américas. de movimentos subversivoç jnter- 
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nacionais: o probIerna de preservaçáo da paz mundial e o 
quinhão de responsabilidade que nela cabe 9s  nações do Novo 
Mundo. Também será abordado Q tema, já discutido pela 
Reunião de Consulta de  San t i ag~ ,  do choque entre as demo- 
cracias e os países americanos regidos por Governos ditato- 
riais. -- 

O Govêrno do Equador. a quem incumbe, como país sede 
do conclave, a adoção das medidas preparatorias - já em fase 
adiantada de  execução - designou para Secretário Geral da 
Conferência o Embaixador Luis Ponce Enrique;. 

REUNIA0 DO CONSELHO INTERAMERICANO 
DE JURZSCONSULTOS 

Realizou-se em Santiago do Chile. de 24 de agõsto a 9 
de setembro de 1959, a Quarta Reunião do Conselho Intera- 
mericano de JurisconsuItos. Presidiu a coderência o Senhor 
Luis David Cruz Ocampo. Representante do Chile no Con- 
selho e seu Presidente. cabendo a Vice-Presidência ao Repre- 
sentante da Colômbia, Senhor Eduardo Zuleta Angel. Assis- 
tiram ainda A Reunião o Secretario Geral Adjunto da OEA. 
o representante do Secretário Geral das Naçoes Unidas como 
Observador. representantes da Comissão Jurídica Tuterameri- 
cana e funcion5rios da União Pan-Americana. A Delegaçáo 
do Brasil ficou constituida sob a chefia do Professor Vitor 
Nunes LeaI. tendo por Subchefe o Ministro I!mar Pena Ma- 
rinho é por Observador Parlamentar o Deputado Oliveira 
Franco. 

A Reunião aprovou 26 Resoluç6es. incluindo cinco m o ~ õ e s  
entre as quais se destaca uma homenagem ao es-Chanceler 
brasileiro. Doutor Raul Fcrnandes. «um dos mais ilustres 
juristas da America. . . por seu brilhante desempenho como 
Presidente da Comissão Permanente do ConseIhow. a saber. 
a Comissão Jurídica Interamericana. com sede no  Rio de Ja- 
neiro. Tributo semelhante foi prestado ao Doutor Charles G. 
Fenwick, SecretArio Executivo do Conselho Tnteramericano de 
Jurieconsultos. Na parte das Resoluçóes substantivas. a Reunião 
de Santiago aprouou numerosas recornendaçõcs. merecendo 
realce, entre outrzs. as seguintes: projeto de protocolo adicional 
5s Conven~ões sôbre Asilo Diplomático, a ser submetido ã 
consideração da XI Conferencia Interamericana e m  Quito: 
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elaboração, cometida A Comissão Jurídica Interamericana de 
um estudo e projeto de convenção sôbre delitos poIiticos: 
submjçsão ao Conselho da OEA de um projeto de convenqáo 
sõbre estradição, bem assim de  um projeto de protocolo adi- 
cional 2 Convenção de I954 sõbre Asilo Territorial, e ainda 
de um projeto de convenção sôbre direitos humanos: enco- 
menda. a Comissão Jurídica Interamericana. de um estudo sòbre 
a relação jurídica entre o respeito aos direitos humanos e o 
exercício da Democracia: prosseguimento dos estudos referentes 
ã possibilidade de revisão do Código Bustamanee. de Direito 
Internacional Privado; aplicaç.ão. ao direito positivo interna- 
cional americano, de diversos acordos internacionais relativos 
as imunidades dos navios de Estado; recomenda~50. Confe- 
rência de Quito. de normas concernentes 2s reservas aos tra- 
tados multiIaterais; e continuacão dos estudos atinentes à 
c~ntribuiç5o do continente americano aos prinupios que regem 
a responsabilidade do Estado. 

Outrossim. foram aprovadas reformas ao regulamento da 
Comissão Juridica Interamericana, bem como 5 Resolução VI1 
da I Reunião do Conselho Interarnericano de Junsconçultos, 
referente ao desenvolvimento e A codificacão do Direito Inter- 
nacionaf, público e privado. e também uniformização das 
legislaqões dos países americanos; acordou-se solicitar. ao 
Conselho da OEA. a elaboracão de um estudo sôbre a 
representaçáo dos órgãos jurídicos da Organização nas reu- 
niões da Comissão de Direito Internacional das Naqóes Unidas. 
em que se versem assuntos de interésse comum; foi ainda 
aprovada a agenda da Comissão Juridica Interamericana para 
o período ordinârio de sessões de 1960. Outra Resolução 
d o t a d a  em Santiago diz respeito a um programa destinado a 
combater o analfabetismo no continente americano. a ser estu- 
dado pelo ConseIho Interamericano Cultural. A próxima 
reuniáo do Conselho Interamcricano de JurisconsuItos. por 
dehberaçáo tomada em Santiago, realizar-se-á em San Salvador, 
Republica de E1 Salvador. 

ZONA DE LIVRE COMÉRCIO NA 
AMeRICA LATINA 

E m  Santiago do Chile (agôsto de 1958 e abril de 1959). 
no Rio de Janeiro e em Lima (junho e julho de 1959). técnicos 
do Brasil. Argentina, Chile e Uruguai se reuniram e. atuando 
a titulo estritamente pessoal. empreenderam cuidadosa análise 
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das medidas que poderiam ser adotadas com vistas ao fomento 
do comércio regional. tendo encaminhado aos respectivos Go- 
vernos, como resultado de seus estudos. um projeto de Tratado 
de Zona de Livre Comércio. Para estudar o problema da 
eventual adeção do Brasil a um instrumento daquela natureza. 
foi constituído, informalmente. no Departamento Econõmico e 
Comercial do Jtamaraty. um grupo de trabalho, integrado por 
funcionários do referido Departamento e por técnicos que. no 
desempenho normal de suas funções, sé ocupam de assuntos 
relacionados com o comercio internacional. Tendo sido com- 
pletados os trabalhos técnicos preparatBrios. e ouvidas as 
entidades de cIasse interessadas, o Govèrno brasileiro designou 
para comparecer a Conferência sõbre a Zona de Livre Co- 
mércio. realizada em Montevidtu, Uruguai, de 15 de setembro 
a 6 de outubro de 1959. a seguinte Delegasão: Chefe - 
Embaixador E. P. Barbosa da Silva. que postcriormeots trans- 
mitiu a chefia ao Embaixador Walder de Lima Sarmanho; 
Delegados: Gérson Augusto da Síha. do Conselho de Politicn 
Aduaneira e Subchefe da Delegação: Herculano Borges da 
Fonseca. Eduardo Garcia Rossi. e Hélio de Almeida Brum. 
Assessôres: Secretário Paulo Cabra1 de Mdo e Cônsul Asdrú- 
bal Costa. 

A Conferência de Montevidéu. à qual compareceram. alem 
da do Brasil. Delegações da Argentina. Bolívia. Chile. Para- 
guai, Peru e Uruguai. foi convocada a fim de apreciar em 
definitivo o projeto de acedo que institui uma Zona de Livre 
Comércio na América Latina. projeto este elaborado na reunião 
de Lima, com base nas recomendações formuladas pela Secre- 
taria da Comissão Econõmica das Naqões Unidas para a 
America Latina (CEPAL) na reunião realizada na cidade do 
Panamá em maio de 1959. bem assim nas conversações ante- 
riores em Santiago. 

Como se sabe. a Zona de Livre Comércio na parte meri- 
dional do continente seria a etapa preliminar A constituição. 
em futuro ainda indefinido. de um Mercado Comum: trata-se 
essencialmente de um instrumento de natureza comercial. em- 
bora devado ao nível ~olitico de um acôrdo entre Chancelarias. 
mediante o qual as partes contratantes regulam o comércio 
reciproco. consoante um plano e irn programa de Iiberaçáo 
tarifária progressiva. a ser cumprido dentro de determinado 
prazo (no caso. de att doze anos). Distingue-se a Zona de 
Livrc Comercio da Uniáo Aduaneira porquanto nesta se 
estabelece. para efeitos alfandegários, um território único. pela 
uniformitaqão dos sistemas tarifários dos países membros. ao 
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passo que naquela cada parte contratante conserva a sua 
liberdade com referência ao tratamento a ser dispensado aos 
produtos procedentes de terceiros paises. 

Tendo em vista a necessidade de proceder a acurados 
exames da matéria. que toca de perto ao desenvolvimento 
económico do pais c ao ritmo de c~pansão de seu comércio 
exterior. a Delegação do Brasil à Conferência de Montevidéu, 
Eéz prevalecer na reuni50 o seu ponto de vista no sentido de 
que conviria adiar para outro conclave, a realizar-se em prin- 
cípios de 1960. a assinatura formal do projeto de acõrdo 
criando a Zona de Livre Comercio. Assim. foi o documento 
apenas aprovado em forma de Ata Final da Conferência. 
Esta não Foi realmente encerrada. porquanto permanecera em 
funcionamento a Mesa: a Conferencia será reaberta na pri- 
meira quinzena de fevereiro, com a presença dos Chanceleres 
dos sete paises participantes. 

BRASIL - ARGENTINA 

Esteve no Brasil. entre 30 de setembro e 2 de outubro 
de 1959. o Ministro das Relações Exteriores e Culto da 
República Argentina. Senhor Diógenes Taboada. a quem foram 
prestadas as homenagens da praxe diplomãtica. 

Durante a sua breve estada no Rio de Janeiro. o Chan- 
d e r  argentino teve com o Ministro de Estado das Relações 
Exteriores do Brasil, Doutor Horgcio LAfer. uma entrevista. 
realizada no Palácio Itarnaraty em 1.' de outubro. ao ensejo 
da qual os dois Chanceleres dedicaram especial atenqáo ao 
problema das relações econômicas bilaterais entre o Brasil e 
a Argentina. bem como h aqáo de ambos os paises nos orga- 
nismos internacionais de que fazem parte. 

De maneira específica. foram tocados os seguintes tópicos: 
1 . O )  funcionamento dos instrumentos reguladores do inter- 
câmbio comercial: 2.0) situacão atuzl do intercâmbio comercial; 
3 . O )  conveniência de promover a reuni29 da Comissáo Mista 
Brasil-Argentina. para examinar as razões do desequilibrio que 
se vem verificando no comkcio reciproco e propor os corretivos 
adequados. bem como, estudar e recomendar medidas tendentes 
a desenvolver ao máximo as relãq6es de comércio e de colabo- 
raçáo economia entre os dois paises; 4 . O )  necessidade de 
intensificar o intercâmbio de ideias e tecnicas entre o Brasil 
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e a Argentina. nos domínios da ciência pura, da indústria. da 
agricultura. e de outros ramos da atividade humana. de interéssc 
para o desenvolvimento econõmico harmonioso em seus res- 
pectivos países. e para a elevacão do nível social e cultural 
de seus nacionais; 5.O) analise da idéia de uma Zona de Livre 
Comércio entre países meridionais da America Latina; 6.') 
convenitncia da preservação da estreita e leal cooperação que  
tão proveitosa se revelou para a lançamento e a concretizaçãa 
da Operação Pan-Americana. de modo a assegurar a fecunda 
evolução dos diversos empreendimentos que constituem o jnstru- 
mental daquela política de rcafirmaçáo e realização dos ideais 
do pan-americanismo: 7.0) exame preliminar da posição a ser 
adotada pelos dois Governos na Conferência Pan-Americana que 
se realizará em Quito. em fevereiro de  1960. 

Sóbre todos os pontos abordados pelos dois Chanceleres 
ficou evidenciada a mais completa compreensão mútua. e o 
desejo reciproco de soluçóes para os problemas em estudo. 

BRASIL - FRANÇA 

Estiveram recentemente no Brasil. em visita oficial. dois 
Ministros de Estado franceses. Inicialmente, entre 24 de 
agosto e 29 de setembro de 1959. o Senhor André Malraux. 
Ministro de Estado para os Assuntos Culturais. cujo programa 
de recepyóes e homenagens incluiu o Rio de Taneiro. São 
Paulo e Brasilia. Nesta Ultima cidade. ò Senhor Malraux 
proferiu importante discurso. no qual aludiu notadamente ao  
plano do General de Gaulle para a exploração mundial das 
riquezas naturais. e também as condições nas quais a América 
Latina, e especialmente o Brasil. por um lado. e a Franca. 
por outro. poderiam concorrer para dar ã nova civilizaçáo 
forma cultural que satisfaça 2s suas açpira~ões. 

Seguiu-se a visita do Senhor Antoine Pinay. Ministro das 
Finanças e Negócios EconBrnicos da França. que cumpriu 
itinerário semelhante ao do Senhor Malraux, tendo-se derno- 
rado no Pais de 5 a 12 de outubro. Além das recepções da 
praxe diplomática. o Senhor Pinay aproveitou a sua estada 
no Brasil -- a convite do Presjdente Juscelino Kubítschek - 
para concertar com as autoridades brasileiras medidas ten- 
dentes a estimular o fluxo de investimentos franceses para 
auxiliar o processo de desenvolvimento nacional. tendo ainda 
tido a oportunidade de pronunciar. no Palàcio ltamaraty. uma 
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conferência sõbre a recuperaqáo econõmica e financeira da 
França. Outrossim, avistou-se o Ministro Pinay com o Mi- 
nistro da Fazenda, Senhor Sebastião Pais de Almeida, e com 
outros representantes do Govèrno brasileiro. em reunião na 
qual foram versados assuntos ligados ao intercsmbio comercial 
franco-brasileiro. as causas de sua oscilação e os possíveis 
meios de corrigi-la. Ainda por ccasião da visita do Ministro 
Antoine Pinay, o Ministro das Relações Exteriores, Doutor 
Horacio h f e r  e o Embaixador de França no Rio de Janeiro. 
Senhor Bernard Hardion, firmaram um convênio de cooperaqão 
técnico-administrativa ' entre o Brasil e a França, em virtude 
do aual OS dois Governos ~romoverão o intercãmbio de técnicas 
administrativas do serviyo público. mediante concessão de 
bolsas de esrudo e aperfeiçoamento bem como de troca de 
prolessôres especializados. 

Ao enseio do banauete realizado em 6 de outubro no 
Palõcio Itamaraty. e oferecido pelo Chanceler brasileiro ao  
Ministro Antoine Pinay. o Doutor Horácio Liifer proferiu a 
alocucão cujo texto se segue e que se reveste de considerável 
importancia. pois reflete o pensamento do Govêrno brasileiro 
face Comunidade bonómica  Européia. 

DISCURSO DO RIINISTRO HORACIO LÁFER 

«No breve espaço de trinta dias. somos honrados com a 
visita de dois homens de Estado da Franca. personalidades 
ilustres não sòrneate pela posiqáo de relevo que ocupam no 
Goi.erno. mas ilustres. sobretudo, pelos inestimáveis serviços 
que tEm prestada 5 pátria ao longo de tantos anos de vida 
dedicados a causa pública. Vossa Excelência e o Ministro 
da Cultura. Senhor André Malraus. são expressões do que h a  
de mais representativo da Franca contemporânea: sentido da 
tradição. capacidade renovadora, vocação universal no trato 
dos problemas políticos. A Vossa ExcelEncia coube a ingente 
responsabilídade do saneamento financeiro do seu pais. colabo- 
rando. diretamente, para a completa restauração de uma 
economia considerada exemplar pelo seu equilibrio e pela sua 
vitalidade. Por essas razões. poucos franceses estão mais 
habilitados para compreender a presente realidade brasileira e 
concertar. conosco. programas e métodos de maior aprosimaçáo 
e intercâmbio entre OS nossos países. 

Transcrito in exfcara na Sqão de D o x r n c n : ~ ~  deste niimero da 
Rcvid~ &&!<ira & Poli?ic~ In!crnacionril. 



Na curta permanência entre nós outros. Vossa Excekncia 
há de verificar o eslôrço e a tenacidade de um povo que se 
afirma atravks de todos os recursos postos à sua disposição. 
procurando, ao mesmo tempo. a honesta e construtiva colabo- 
ração proveniente do exterior; poderá testemunhar o cresci- 
mento rápido de um parque industrial. o aproveitamento 
racional de imensas reservas de energia. mineral e hidráulica, 
a penetração de estradas nesse extenso territorio, o surgimento 
de novas cidades no centro do País, sirnbobs e provas da 
capacidade criadora do povo brasileiro. Mais importante. 
porém, do que tõdas essas obras que despertam o natural 
orgulho das brasileiros e. muitas vezes, a surpresa dos estran- 
geiros. é o espírito de determinação da presente geração em 
..dar ao Brasil o lugar que Ihe é devido no concêrto das nações. 
Neste momeato desejo dizer que compreendemos a cooperação 
que paises europeus estão prestando ao desenvolvimento de 
países africanos. Sabemos que a comunidade euro-africana se 
baseia no  auxílio continuo e crescente europeu e se manterá 
atè que as nações beneficiadas do Continente africano ter- 
minem sua evolução econòmica t política. ou enquanto o 
queiram. 

As ligações com o Continente americano e. especialmente, 
com a América Latina. são, entretanto. de: natureza mais 
.profunda. pois esta. além de oriunda da ascendência europkia, 
é irmanada pela cultura com zs naqões da Europa. Não são, 
no entanto, os laços espirituais os únicos fatóres que contam. 
A AmPrica Latina terá no fim do século. quase 600 milhões 
.de habitantes. muitos se comparados com os 517 milhões que 
a Africa terá naquele momento. Trata-se. por conseguinte. 
de um mercado consumidor cuja importância não pode ser 
.diminuida. 

Com a franqueza com que amigos devem falar. principal- 
mente homens responskveis pelos negócios pubIicos. faço votos 
para que a Comunidade Econõmica Européia e. em particular. 
a Franqa. não se desvie dos caminhos tradicionais e dos fatõres 
permanentes, oriundas do interesse reciproco entre os que 
cons:ituem base segura e garantida de intercâmbio. hoje e no 
futuro. A criação de condi~ões artificiais de comércio. em 
detrimento da produção da America Latina. poderá acarretar 
situações prejudiciais. não somente para a economia latino- 
-americana mas igualmente para a própria economia européia. 
A inteligência e antevisão do espírito francês hão de compreen- 
-der esta verdade. 
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Senhor Ministro. permita que me dirija. neste momento. 
diretamente a França e ao povo francgs. O sentido universal 
da sua cultura, infensa h abstraçoes inconseqüentes. e sempre 
voltada para os verdadeiros problemas morais e materiais do 
homem: a experiencia secular, adquirida no trato com os mais 
diferentes povos das mais diversas latitudes, permitiram á 
França, no curso da sua Histbria, desempenhar o papel 
insubstituivel de fonte e síntese das mais nobres aspiraçaes 
e conquistas da humanidade. 

A América Latina. em particular. recebeu e aproveitou. 
dentro das suas peculiaridades. os ensinamentos que a cultura 
e a experiência da França lhe proporcionaram, tanto para a 
sua formação política e jurídica. quanto para a sua evolução 
científica e Iiterária. Na sua condição de grande potência. 
sempre chamada a participar dos concílios em que se procuram 
resolver os problemas prementes da par e da guerra. como o 
emprego da energia nuclear. as questões do desarmamento. ou 
as crises intermitentes em BerIim, no Oriente Médio e na 
Ásia. N o  entanto. Senhor Ministro, é Iicito perguntar: se 
todos Esses problemas forem solucionados: se fór encontrada 
uma formula para controlar o uso da energia atõmica; se 
desaparecerem as ameaças de agressão em todos os pontos do 
pianêb. teremos realmente progredido em direção da paz e da 
tranquilidade? Acredito que não. Acredito que a solu+o dos 
problemas e das crises transitórias de nenhuma maneira coa- 
tribuirá para a paz enquanto permanecer o problema perma- 
nente que 2 o do homem. dos dois terqos da humanidade que 
apenas conseguem sobreviver. 

Ao levantar um brinde à Felicidade do povo francês, dos 
seus dignos mandatários e de Vossa Excekncia. formuIo os 
mais calorosos votos pela realização dos ideais comuns da 
França e do Brasil. 

COMIíiJICADO DO MINISTERIO DAS RELAÇõES EXTERIORES 

«Na oportunidade da visita do Ministro Antoine Pinay, 
foram examinados no Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil os diferentes aspectos das relações económicas. finan- 
ceiras e comerciais entre o Brasil c a França com o objetivo 
de as intensificar e de reforçar uma intima cooperacão entre 
os dois países em todos os terrenos. Foi assentada a consti- 
tuição de uma Comissão Mista franco-brasileira a fim de 
estudar a realiraçáo e o financiamento de projetos de interêsse 
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para o desenvolvimento económico do Brasil. apresentados 
pelo GovErno brasileiro. Tendo em vista a aprovaqão: pelo 
Congresso Nacional. do Acõrdo de Resgate Franco-Brasileiro, 
de 4 de maio de 1956. os dois Governos instalará0 tribunais 
arbitrais antes do fim do corrente ano; Estes deverão se 
pronunciar segundo as condi~ões previstas pelos compromirsos 
de 16 de abril de 1958 e 10 de  abril de 1952 concernentes res- 
pectivamente as Companhias Estrada de Ferro São Paulo c 
Rio Grande, «Port of Para» e Estrada de Ferro Vitória c 
Minas. Os dois Governos tomarão, outrossim, imediatamente, ' 

as providências necessArias 2 solução definitiva dos litígios 
relativos As Companhias Docas da Bahia e <Brasil Railwayn. 
Os dois Governos desejam, nessa oportunidade,. expressar sua 
viva satisfação pela feliz conclusão a que se chegou nestas 
diversas questões. Manifestam sua confianqa em que os resul- 
tados agora obtidos marcarão o inicio de u n a  nova e Erutuosa 
era de cooperação entre os dois paises.3 

ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇóES UNIDAS 

Instalou-se na sede da  Organiraçáo das Nações Unidas. 
em Nova York. aos 15 de setembro de I959 a XIV Assembléia 
Geral da ONU*. da qual foi eleito Presidente. por unani- 
midade, o Doutor Victor Andrés Belaunde. DeIegado do Peru. 
cabendo as treze více-presidhcias ao Brasil, Birmânia. Mar- 
rocos. Filipinas, Turquia. Romãnia. Sukcia, União Sul-Africana. 
Grã-Bretanha. Estados Unidos da América, França. Uniáo 
Soviética e China. 

A presidência das Comissões coube. respectivamente aos 
seguintes Delegados: Primeira Comissão (Assuntos Politicos 
e de Segurança) - Dr. Franz Mtsch (Áustria): Comissão 
Política Especial. - Charles T. O. King (Libéría): Segunda 
Comissão (Assuntos Económicos e Financeiros). - Prol. Mar- 
cial Samayo (Bolívia) : Terceira Comissão (Assuntos Sociais. 
Culturais e Humanitários). - Mme. Georgette Ciselet (Béi- 
gica): Quarta Comissão (Assuntos de Tutela). - Lambertus 
N. Palar (Indonésia); Quinta Comissão (Assuntos Adminis- 

P~rrii dados conccracates i XIII AswdMa Geral. ver @vida Bra- 
siicira dc P~!ítica Intcrn~ciona?, b a  I, Nr i, página I@. 
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trativos e Orçamentários) - Jiri Nosek (Tchecoslováquia); 
Senta Comissáo (Jurídica), - Dr. Alberto Herrarte (Guate- 
mala). 

Dentre os quase 70 itens constantes da Agenda da Assem- 
bléia (Docs. A/4150 e A/4189) merecem especial reaIce os 
seguintes: a )  relatório do Diretor da Agéncia das Na~ões  
Unidas para Assisthcia e Obras dos Refugiados da Palestina 
no Oriente Pr6ximo. e propostas para o prosseguimento da 
assistência ministrada pela ONU; b) Fõrça de Emergência 
das Nações Unidas - questões atinentes ao seu custeio; 
c) progresso e opesações do Fundo Especial das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Econõmico (nos termos da 
Resolução 1240 (XIII) de 14 de outubro de 1958. parte B, 
& 10.O); d)  relatório do Secretário-Geral sõbre o desenvolvi- 
mento econõmico dos países menos adiantados. com referência 
particular ã evoluçáo nos metodos de financiamento déste 
processo de desenvolvimento: e)  no plano político. avulta. entre 
outras. a questão do Sudoeste Africano. t de modo especial o 
estudo dos atas realizadas para assegurar o cumprimento das 
obrigações assumidas pela União Sul-Africana com respeito ao 
Território do Sudoeste Africano (Resolugão 1247 (XIII). de 
30 de outubro de I95S), para o qual Tara nomeada uma Co- 
missão de Bons Oficios: f )  questáo da fronteira entre o Ter- 
ritsrio sob tutela da SomAlia, sob administração italiana. e a 

,Etiopia. devendo ser apreciados os reiat6rios dos Governos 
etiope e italiano (Resolução 1345 (XTII), de 13 de dezembro 
de 1958); g )  questão de futuro do Territbrio sob tutela do 
Camarão, sob administraqáo britânica, com referência aos 
plebiscitos realizados nas partes setentrional e meridional do 
território. sob a supervisão de um Comissário das Naqões 
Unidas (Rcsoluqão 1350 (XIII).  de 13 de março de 1959); 
h )  as outras questões mais relevantes constantes da Agenda 
referem-se à prevenqão da disseminação mais ampla de armas 
nucleares (i tem propostq pela Manda): i )  a questão da Argdia 
(proposta por 25 Estados integrantes do bloco afro-asiático): 
j l  a questão do tratamento das pessoas de origem indiana na 
União Sul-Africana (item proposto pelos Governos da fndia e 
do Paquistão): k )  a questão dos conflitos raciais na Africa do 
Sul. resultantes da ~olitica de apartheid praticada pelo Governo 
da Uniao Sul-Africana (a  inclusão deste item na Agenda 
deve-se 5 iniciativa conjunta do Ceilão. Cuba. Federação 
Malaía. Gana, Haiti. fndia, Indonesia. Irá. Irlanda. República 
Árabe Unida, Uruguai e Venezuela ) . Outrossim. constam 
da Lista Suplementar de tópicos para inclusão na Agenda. 
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entre outras. qu-tões atinentes aos testes nucleares franceses 
no Saara (item proposto pelo Marrocos), a um projeto de 
declaração dos Direitos da Criança (Resoluqáo 728 C (XXVIfI) 
do Conselho Económico e Social). e â suspensão dos testes 
nucleares e termonucleares (proposta pela India - Doc. 
A/4 1 86). 

A Delegação da Brasil A XIV Assembléia Geral da ONU 
ficou constituída sob a chefia do Senhor Augusto Frederico 
Schmit. tendo por subchele o Embaisador Ciro de Frtitas 
Vale, e como Delegados os Senhores Senador Vivaldo Lima. 
Deputado Manuel da França Campos e Embaixador Gilberto 
Amado. São delegados-suplentes os Senhores General Emílio 
Maurell Filho, Ministros Eurico Penteado, Mário Gibson Alves 
Barbosa e Mozart Gurgel Valente Jünior, e o Doutor Alvaro 
Americano. 

Abrindo os debatcs gerais da sessão inaugural da Assem- 
bléia. o Chefe da Delegação do Brasil. proferiu o discurso 
q u e  vai adiante transcrito. 

DISCURSO DO SR. AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 

"Ao crguflio de falar neste momento em nome do Brasil 
acrescento a satisfaçào de ser o primeiro a manifestar a V. 
Exa. a comovida alegria com que o vemos elevado 5 mais 
alta investidura desta Assembléia Geral. Não quero que esta 
saudacão seja apenas o cumprimento de um dever de cortezia. 
mas sim que transmi&. de maneira calorosa. a admiracão e o 
apréço da Delegação de meu Pais pela eminente figura de 
Victor Andres BaIaunde, expoente da cultura humanistica e 
jurídica das Américas, veterano paladino das mais nobres 
causas, orador insigne, cuja voz eloquente vem apaisonando 
e convencendo as Nações Unidas desde as memoráveis jor- 
nadas de São Francisco. 

A consagraqáo que V. Eira. acaba de receber. Senhor 
Presidente, e a justa medida da confiança que todos deposita- 
mos em sua experiência, sua sabedoria, seu talento diplomático. 
e sua energia. Sob sua segura direção. estarnos certos. esta 
sessáo da Assembléia Gera1 será levada a bom têmo. 

Senhor Presidente. e Senhorés Delegados. diante da con- 
quista do espaqo có~rnico, que neste momento vence mais uma 
etapa, graças técnica e à vontade do homem. nada mais 
ofereço neste discurso do que a repeti~ão das advertências 
sõbre os perigos do abandono crescente em que se encontra a 
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própria criatura. Não quero deixar de salientar. desde já. 
ter bem presente a noção de que defendo uma inatuatidade: 
a meihoria da condição humana. Chegou sem dúvida a hora 
de esplendor da técnica. mas o problema do homem. apesar 
das muitas pahvras proferidas aqui e em tôda parte, não é 
tratado em seu justo conceito de urgência. O reino do 
homem ainda parece distante. Na atualidade. o homem serir 
o fruto de uma política de espírito que estamos longe de 
ensaiar e mais ainda de praticar. 

As nações aqui reunidas vivem nesta mesma epoca idades 
diversas. Encontramos um meio de fazer compreender uns- 
aos outros as palavras e conceitos que aqui trocamos: mas a 
Babe1 de idades 6 algo inedito para a história da humanidade.. 

Atinge-se a Lua. criam-se satdites e planetas artificiais: 
e. ao mesmo tempo. vastas comunidades humanas. milhões e. 
rnilhóes de seres vivem na idade da forma insaciada. em atraso 
igual ao da mais remota antiguidade. Cresceram, d g i c a -  
mente. as possibilidades técnicas. cresceram as populagdeç, 
cresceu a rniskria. 

Após a distensão internacional consecutiva a viagem do 
vice-presidente Nison A União Soviética. tínhamos a impressão 
de que se ia inaugurar nova fase. na qual seria possível. 
enfim. imprimir maior dinamismo 5 luta contra o reino da 
miséria, que  ocupa tão vastas ãreas do mundo; j6 experi- 
mentávamos uma sensaqão, não digo de tranquilidade. nas de 
menor apreensão, quando nos surpreenderam graves aconteci- 
mentos na Asia. Em Face das mostras de melhor disposi~ão 
ao entendimento por parte das duas maiores poténcias. já a 
Defegaçáo do Brasil se dispunha a reclamar uma nova atitude 
e. mesmo. um novo rumo para as Nações Unidas, quando 
aquelas novas ocorrências sobrevieram, para fazer-nos temer 
não encontrar tão cedo a estabilidade que as naçaes mais 
desenvolvidas consideram necessária para que seja finalmente 
deflagrada - com o emprêgo de modesta parte dos orçamentos 
destinados a fins bélicos - a guerra da civilização. a guerra 
em defeça do homem e não contra o homem, a guerra ao 
subdesenvolvimento. ou seja. ao cativeiro que submete dois 
terços da humanidade. 

Ao que parece, serão novamente conErontados com u m  
dura realidade os povos que dependem da cooperação ínter- 
nacional para solver seus problemas básicos alguns dêles 
carentes de auxílio sbmeate para aceIerar ainda mais o eslôrço 
de desenvolvimento que. a duras penas. estão promovendo. 
como 6 o caso de meu Pais: mas, outros. na dependência de  



um impulso inicia1 para saírem da estagnação anti-humana em 
que vivem. Sabem perfeitamente êsses povos o quanto ter50 
que esperar e toda paciencia que terão de empregar se f6r 
mantída a exigência de uma barmonízaç5o das duas concepções 
de vida antagõnicas, em duelo no nosso tempo, até que Ihes 
sejam oferecidas soluçóes válidas e não simples paliativos de 
ocasião. 

Estas palavras da Delegação do Brasil desejam exprimir 
impaciência e o cansaço diante dessas ameaças permanentes, 
que acarretam o adiamento de providências de envergadura. 
capazes de libertar a maioria dos nossos semelhantes de uma 
longa servidao: mas essa impacienciõ e êsse cansaço não tra- 
duzem nenhum desespêro. Temos esperança de que chegue 
um dia a época da maturidade. obra de cultura política. e não 
de avanço técnico que sejam definitivamente eleminadas as 
causas da guerra fria. geradora de des3nimo e de inkrcia; 
guerra fria mas que não exclui alguns episódios sangrentos 
habilmente dosados. M a s  essa esperança é longinqua e a 
situação atuaI não pode ser aceita resignadamente, sem que se 
faca um apeio à razáo e ao interEsse. j5 que os tempos torna- 
ram impraticável apelar-se para mais altos e nobres ideais. 
Bsse apêlo a r a z h  consiste na necessidade de que nossos 
sjstemas - sistema a que se filia meu Pais e que se orgulha 
de defender a Democracia e a Liberdade + náo continue abri- 
gando e m  seu seio contradições táo graves. Grave contra- 
diçao é, sem dúvida. que se ~roponham soluções para a 
humanidade e, ao mesmo tempo, admite que persistam con- 
diqõer desumanas de esistEncia em extensas áreas do mundo 
livre. 

Se tivermos de esperar, Senhor Presidente. que as harmo- 
nizem os contrários. que de5xem de abalar éste plenário e as 
Corniss6ea da .9ssembl(lia Geral os ecos dos conflitos. geraq5es 
sucessivas continuarão perecendo de fome em muitas partes 
do mundo. enquanto se continuarão a construir engenhos 
mortíferos. que logo se transformarão em coisas anacrônicas. 
nessa vertiginosa aceIeração da técnica aplicada à morte e 2 
produqão de escumbros e ruínas. 

Desejo exprimir aqui. com t6da a nitidez, o ponto de vista 
da Delegaqao de meu Pais. Assim agindo. estou certo de que 
prestamos a melhor colaboração possível B causa da Demo- 
cracia e às Nações Unidas. organização que deve refletir com 
fidelidade as divcrsaç faces da inquieta& de nossa epoca e 
saber preservar-se da estratificação. do irnobilismo. do for- 
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rnalisrno. para sobreviver e continuar prestando os seus ser- 
v i ~ ~ .  

As Nações Unidas não são uma maquina de discutir ou 
de rezar. Necessitamos de insistir em certas verdades. Não 
assume a Delegação do Brasil uma atitude romântica, de rei- 
vindicação. ou de ressentimento. Nosso Pais estâ fugindo 
como pode 5 sujeicão da miséria e tem possibilidades. riquezas 
naturais e vontade suficiente para tornar-se, um dia. nação 
plenamente desenvolvjda. O pronunciamento de  minha Dele* 
gação baseia-se principalmente no justo temor de que os 
esforços para manter a paz e a segurança estejam impedindo. 
entre as nações que arcam com maiores responsabiIídades. 
uma exata e larga visão dos grandes perigos que decorrem 
dos sofrimentos presentes da Humanidade. O fato d e  deterem 
alguns povos recursos poderosos, de viverem na intimidade 
de certos problemas. ou de possuírem informações valiosas. 
não Ihes confere o dom de apreciar a conjuntura mundial em 
toda a sua profundidade. ou de alcançar a visão mais ampla 
do dia de amanha. Seria infindavel relembrarmos aqu i  a 
cegueira de civiliza<ões e irnpèrios magníficos. que foram ati- 
rados. com as suas riquezas, e conhecimentos. com a sua 
orgulhosa convicção de eternidade nos abismos da História. 
A História não aproveita aos povos contudo: a experiencia das 
naçóes. como a dos homens, por mais exemplar que seja. 
parece intransferível. 

A maneira de favorecer a Democracia não é a de se 
prepararem, exclusiva e infatíg8veImente. os povos mais desen- 
volvidos para uma  guerra que acabarii For não vir - tal 
como eles o esperam, ou supõem que venha + enquanto a 
Iama do subdesenvolvimento continua a roer e debilitar o 
nosso mundo. Já ninguém ignora que este planêta está dividido 
em uma fracão, cada vez menor. de humanidade. que  desfruta 
vida próspera e confortável. e outra parte. cada vez maior de 
flagelados. com índices impressionantes de mortalidade precoce. 
privados de nutrição e de conhecimentos. O fato de que a 
verdadeira guerra e essa. que se processa nas regiões cada 
vez mais estensas do subdesenvolvimento. deixou hoje de ser 
um segredo. para transformar-se nessa coisa perigosa e também 
terrivelmente desnorteadoro: uma verdade proclamada com os 
lábios, mas que não desperta o desejo da ação corretora. 

A Delegaçáo do Brasil não poderia perder esta ocasião de 
reafirmar o pensamento que orienta a nova política internacio- 
nal inaugurada pelo Presidente da Repfiblica de meu Pais. o 
Smhor juscelino Kubitschek. H$ mais de um ano que se 
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iniciou entre as 21 Repúblicas Americanas um movimento 
regional que tem como premissa o reconhecimento da imperiosa 
necessidade e da extrema urgencia de uma ação conjugada 
multilateral dos países do continente para promover o desenvol- 
vimento acelerado e harmonioso das suas economias. 

0 s  pontos principais dessa politica - que é conhecida 
pda denominação de Operação Pan-Americana - foram leva* 
dos ao conhecimento das Naç6es Unidas pelo Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil ao iniciar-se a XIII Sessiio da 
Assembléia Geral. A Operação Pan-Americana visa a reforçar 
o conteúdo econômico do pan-americanismo. mediante a adoção 
de um conjunto de medidas enérgicas e coordenadas, suscetíveis 
de remover os obstaculos ao desenvolvimento dos países da 
América Latina. cujas economias necessitam de vigoroso im- 
pulso para que ultrapassem o estado de atraso em que se 
encontram e ingressem numa era de industrialização, aproveita- 
mento máximo dos recursos naturais e ativo intercâmbio. 

Sòmente por tal modo poderá ser elevado o nível de vida 
das populações latino-americanas. colocando-se dois terços do 
nosso Continente em melhores condições para a defesa dos 
vaIores mais altos da nossa civiliza~ão. A idéia polirica 
inspiradora da Operação Pan-Americana foi definida pelo 
Presidente do Brasil nos seguintes ttrmos: 

<Sempre estivemos dispostos - como o estão os outros 
paises do Continente a trazer nossa colaboração à grande 
tarefa de preseri-ar a paz e a segurança internacional*. 

Sentindo-se integrado sem uma só atitude fundamenta: 
face os perigos com que se defronta a humanidade nesta hora. 
Por isso mesmo, e porque está em jògo um património comum 
de civilita~áo. não desejamos ser simples elementos secundkrios. 
Nossa contribuição só tera valor na medidade em que reFletir 
o nosso desejo de analisar com franqueza os grandes problemas 
de interbse comum. de manifestar livremente os nossos pontos 
de vista. de buscar de modo ativo as  solu~ões mais adequadas 
às esigencias de cada momento. Queremos levar a cabo u m  
trabalho em conjunto. e não permanecer indefinidamente con- 
finados em passiva adesão. Desejo, porém. reafirmar que 
nossa iniciativa só terá significado e ganhara mo.rimento. si, 
conseguirá dar os frutos almejados. se compreendida como 
uma resultante da opiniáo unânime do Continente. 

Essa opinião do Continente quanto à converiência e à 
oportunidade da O p e r a ~ ã o  Pan-Americana não oferece dúvidas. 
Os princípios do pan-arnericanismo renovado foram elaborados 
em sucessivas reuniijes internacionais americanas: a Reunião 
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InformaI dos Ministros das Relaqões Exteriores e a primeira 
reunião do Comitè dos 21. no ano passado: a segunda reunião 
dos 21 e a Conferência de Santiago. no corrente ano. Podemos 
afirmar com segurança que o continente americano est5, todo 
d e ,  psicol6gicamente mobilizado para entrar na batalha contra 
o- subdesenvol\-imento. Esta não pode ser mais adiada. Algu- 
mas providências concretas já foram aprovadas e se tornam 
cada vez mais nitidos os pronunciamentos dos estadistas do 
continente sõbre a matéria. Ainda no mês passado, ao partir 
para sua viagem & Europa o Presidente Eisenhower declarou 
que as nações do mundo Iívre deveriam colaborar num plano 
geral para a elevação dos padrões de vida nos paises sub- 
desenvolvidos ou em processo de evolução. afirmando que <o 
problema dos dois bilhões de homens que vivem em condiçbes 
de atraso é um dos mais impressionantes e sérios do mundos. 

O mesmo pensamento. que não e unicamente humanithrio. 
mas decorre de uma clara visão dos acontecimentos e de um 
prudente realismo politico, foi expresso por outro eminente 
Chefe de Estado. o General Charles De Gaulle. em recente 
conferência de imprensa. quando manifestou a opinião de que 
os paises altamente industrializados, sem distinção de doutrinas 
políticas. deveriam unir seus esforços e seus recursos materiais 
e humanos para um auxilio eficaz 8s populações das zonas 
subdesenvolvidas. Ao salientar aue tal decisão seria mais 
importante para resolver as problemas mundiais do que quais- 
quer formulas ou compromissos símplesmente politicos entre 
as Grandes Potencias. o General De GaulIe declarou: ia 
sede querde  qui vaille est ceUe de l'homme. Eis uma 
frase que merece ser longamente meditada. 

Não ha pois. divergência de opiniões sóbre a necessidade 
e a urgência da luta contra o subdesenvolvímento. Que estará 
faltando então para que. num ato de legitima defesa da civili- 
zacão e da cultura política. de garantia da sinceridade de 
propósitos da causa democrática. se imprima um maior dina- 
mismo a luta contra o subdesenvolvimento, transplantando-a 
do plano circunscritamente tático, para o de uma estrategia mais 
ampla. em que predomine uma justa visão global? Que estar& 
faltando para que zonas potencialmente ricas do mundo sejam 
redimidas e vaIorizadas por uma política criadora? Que estar5 
faltando para que os olhos das nações lideres do mundo. pred 
gados obstinadamente no muro do imediato. se abram a uma 
visão mais geral e mais correta? Que estar& faltando para 
que se ponha fim a uma sítuação que constitui o fermento da 
desordem que se alastra sõbrc o mundo? Enganavam-se e 
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enganam-se. trigicamente, os que julgam ser a luta contra o 
subdesenvolvimento puramente um capitulo da Caridade. Ela 
também é um capítulo da defesa da liberdade no mundo. e, 
para confusão nossa. s9 não tem sido assim considerada porque 
é problema com impIicaçóes kticas e isso torna mais dificil a 
sua soh~ção por parte dos realistas e dos estrategistas. Como 
explicar. Senhor Presidente. que seja a causa do homem a 
mais desdenhada d e  tõdas? Talvez  se encontre a explicação 
na imaturidade, na extrema juventude da espécie humana siibre 
a tcrra. " Grattez le civilisé. vous trouverez le paleaiithique", 
escreveu Rene Grousset. Serâ essa a razão da diferença com 
que certos problemas são wcarados peIos que estão em con- 
diçóes de resolv&los? A falta de solidariedade, a falta de 
emoção diante do espetáculo do subdesenvo1virnento. a ausCncia 
de instinto da defesa e de poder de compreensão. da fõrqa 
destruidora desse fenõmeno são provas de que o homem paleo- 
Iitico náo se distancia tanto dos que defendem s civilização 
mais refinada e nela se julgam integrados. 

Não tenciona o meu Pais modificar a sua posição. nem 
a Iinha de conduta prudente e firme que tem sempre adotado 
nos debates da nossa Organização. Membro originario das 
Nações Unidas. o Brasil sempre foi um delicado defensor dos 
princípios e propósitos da Carta. Coerente com a sua for- 
mação cristã e ocidental, e com sua condição de pais que 
deseja preservar o seu sistema democrático e o estilo de vida 
do seu povo. o Brasil se baterá sempre pela harmonia entre 
as naçBes. pela solução pacifica das controvérsias. pelo respeito 
ao Direito das Gentes e aos acordos internacionais. Ani- 
mado de prudente otímismo em relaçáo à atmosfera de 
distençáo que  parece agora prevaIecer no quadro das re- 
lações diretas entre as Grandes Potgncjas. não deisara 
de apoiar qualquer iniciativa tomada de boa-fé. venha 
de ondc vier, que lhe pareça tendente a restabelecer um 
minimo de confianqa nas negociaqóes internacionais e a favo- 
recer a discussão aprofundada. bem como a solução dos grandes 
problemas de que depende a manute~ção da paz e da segu- 
ranca. no ãmbito desta Organização, que fundamos a fim de 
afastar definitivamente a guerra, e que náo desejamos fique 
a margem dos acontecimentos, mas que os oriente para o 
bem-estar dos povos. A essa atitude. que é decorrência lógica 
de sua passagem e de sua atuacáo internaciona!. o Brasil 
acrescenta hoje. com o carater prioritário. a política da cola- 
boração internacional para o desenvoIvimento. que é a pohica 
do futuro. a política da esperanqa. Estamos profundamente 
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coavencidos de que - como afirmou o Chefe da Nação brasi- 
leira a inércia diante do problema da miskria, da doença e 
da ignorãncía. num mundo que tem à sua disposição recursos 
científicos e técnicos nunca dantes sonhados. constitui um 
crime contra o espírito. um atentado aos nossos pretendidos 
foros de civilização, uma imperdoável ofensa moral e uma 
imprudencia política de incalculáveis conseqüências para a paz 
do mundo.  Que essa advertência seja ouvida. enquanto fõr 
t e ~ y o " .  

VISITA DO SECRETARIO GERAL DAS 
NAÇõES UNIDAS 

E m  visita oficial. estêve no Brasil entre 1 e 4 de setembro 
de 1959, o Senhor Dag Hammarskjold, Secretário-Geral da 
Organitaçáo das Naqões Unidas. acompanhado dos Senhores 
RauI Prebisch. Diretor Principal da Secretaria Executiva da 
CEPAL. e dos assessòres Hernando Samper e William Ranallo. 

Ao ilustre visitante foram tributadas as honras do estilo. 
tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, o n d e  se deteve 
por dois dias e percorreu vãrios importantes estabelecimentos 
industriais. Impossibilitado de visitar Brasilia. que constava 
do programa. por motivo dos acontecimentos do Laos. que 
impunham o s e u  regresso imediato a Nova York. o Senhor 
Hamrnarskjold deixou o Brasil um dia antes do previs:~, em 
4 de setembro. 

Dentre as homenagens que foram tributadas ao Secretgrio 
Geral da ONU. merece realce o jantar no Palácio Itamaraty, 
durante o qual usaram da palavra o Ministro de Estado das 
Relações Exteriores e o homenageado. cujos discursos. res- 
pectivamente. vão adiante transcritos. 

DISCURSO DO SIIKISTRO HORACIO LAFER 

«E com grande satisfação que aqui recebemos o ilustre 
Secretario-Geral das Nações Unidas. Já se fazia. aliás. ne- 
cesskrio um contacto maior e mais intimo entre a América 
Latina e a eminente personalidade a quem está0 confiados. 
não çòmente os interésses administrativos. mas tambèm um 
importante papel de natureza politica na Organização que 
congrega. para um esforço supremo em favor da paz e da 
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açáo conjugada pelo desenvolvimento. a quase totalidade das 
Naç6es do mundo. 

Não creio que haja maneira mais afetuosa de saudar um 
visitante que a de nos queixarmos de ter esperado a sua 
visita por um tempo que nos pareceu excessivamente longo. 
Outras regiões do globo mereceram antes da nossa o privilégio 
de receber o nosso homenageado de hoje e isso se explica 
pela natureza premente de certos problemas que  pareciam 
deslocar para determinadas áreas os centros de interesse político 
mundial. Mas a América Latina, tão sinceramente penetrada 
do espirito formador das Nações Unidas e. hoje mais que 
nunca, disposta a trazer valiosa e ativa contribuição A causa 
da harmonia e da entreajuda dos povos. não desejava ser 
privada da presença direta do mais alto funcionário interna- 
cional. A propósito desta grata visita de um Secretirio-Geral 
das Nações Unidas ao Brasil, desejo recordar que nossa ativi- 
dade no âmbito da Organização tem sido invarih-elniente 
conforme aos princípios e propósitos consagrados na Carta e 
que a conduta internacional do Brasil nunca deu motivos de 
preocupação aos que prestam benemgritos serviços para prec 
semar as boas relações entre os Estados. Atribuímos decisiva 
importancia 2s Nações Unidas e ãs suas funções, que não 
desejamos meramente conciliatórias de interêsses em conflito. 
mas dinamiiadoras das energias dos povos. a fim de que se 
venham a concretizar as grandes aspirações da Humanidade. 

A verdade mais grave dos dias de hoje - proclamada e 
formulada pela primeira vez em têrmos nitidos dentro das 
Nações Unidas e por Csse meio transmitida B consciência dos 
povos c é a de que, apesar das conquistas científicas e 
tecnológicas. ou de certo modo por causa delas - nosso 
stculo está colocado sob o signo da injustiça. Persiste essa 
injusti~a. a despeito de tantas tragédias e tantos sofrimentos. 
tantas lições e experiências recolhidas pela Humanidade nestes 
deccnios em que a História assumiu um ritmo vertiginosamente 
acelerado. acentuando-se infelizmente a prioridade reservada 
aos investimentos para o fabrico de engenhos de destruisão e 
ruina. em detrimento das obras feitas em benefício da vida. 
da sanidade fisica. moral e espiritual do homem. Baçta rea- 
firmar o que já se tem dito e repetido em tóda a parte e 
que. malgrado isso, ainda não ~ e r d e u  o seu conteúdo de 
escãndalo: se dez por cento dos investimentos de tõda a espécie. 
empregados para fins de segurança e de guerra, fbssem des- 
viados para empreendimentos criadores e fecundos. a Iuta 
contra o subdesenvolvimento tomaria um caráter grandioso, 
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revestir-se-ia de aspecto admiravelmente dinâmico e lograria 
redimir o homem do cativeiro da miseria. 

Esta Vossa Excelência a ouvir aqui o que ouve talvez e m  
t6da a parte. Trata-se. efetivamente, de um clamor. Levanta-se 
hoje um clamor. regista-se um despertar de consciência que niio 
mais pode ser sopitado. Nesta parte da América. o Presi- 
dente do Brasil, sem qualquer preteneo de liderança. que 
seria descabida e inútil num continente livre. mas com o apoio 
fraterno das vinte outras Repúblicas. langou o movimento de 
solidariedade e recuperação continental que se denominou 
Operação Pan-Americana. Ganhou nova substância e novo 
ímpeto a luta regional para a erradicação da rnisCria sõbre 
a criatura humana neste continente de tantas riquezas, refúgio 
da Ijberdade em um mundo ameaçado pela tirania. 

0 s  princípios fundamentais da Operação Pan-Americana, 
Senhor Secrethio-Geral, passaram a fazer parte essencial da 
poiitica exterior do Brasil e estão detinados a informar de 
maneira crescente a nossa ação nos parlamentos dipbmáticos. 
inclusive no foro universal das Naçdes Unidas. Unidade 
continental em t0rno da luta pelo desenvolvimento e participa- 
ção efetiva da América Latina na elaboração das decisões 
internacionais de que depende a paz do mundo. eis os grandes 
objetivos que o Brasil propugna. São objetivos perfeitamente 
consentãneos com o espírito e a letra da Carta de São 
Francisco. São objetivos que tivemos a ventura de \-er 
aceitos por todos os Membros da Organização dos Estados 
Americanos. ~. - 

São objetivos que advogaremos calorosamente nos diversos 
órgãos das Nações Unidas, deisando bem claro que não dese- 
jamos um continente fechado. alheio aos problemas do resto 
do mundo. mas um continente dedicado a cooperação inter- 
nacional e camz de trazer uma contribuicão valiosa ao bem- 
-e$tzr da humanidade. num clima de paz e de progresso. 

Quero aproveitar o ensejo para. na qualidade de Ministro 
das Relações Exteriores do Brasil. Membro originário das 
N a ~ õ e s  Unidos. exprimir o nosso desejo de que a nossa Orga- 
nização continue sempre a combater um dos grandes males 
que atacaram e Feriram de morte as instituições anteriormente 
Concebidas e constituidas para os mesmos fins: refiro-me ao 
perigo da estratificação, do conformismo. da burocratização. As 
N a ~ a e s  Unidas viverão enquanto - dentro dos seus quadros 
e do rigoroso respeito As suas normas - ali se agitarem 
livremente os ventos das paixões dos nossos dias. Sòmente 
assim. grãcas 20 debate ordenado. mas  franco e profundo. 



1% REVISTA BRASILEIRA DE POLITXCA Ih'TERNACIOKAL 

poderão essas paixães perder o conteúdo nocivo e tornar-se 
generosas, afirmativas e fecundas. 

Nesta grande luta pelo desenvoIvimento em que estamos 
empenhados. muito nos tem valido a colaboração das Nações 
Unidas. quer pela experiência adquirida nos debates em seus 
órgãos principais. quer pelo concurso desvelado e silencioso 
de suas aghcias especializadas. cujo trabalho em terras latino- 
-americanas e particularmente no Brasil tem sido proveitoso e 
deve ser ampliado em todos os setores em que se eserce a sua 
aqáo benkfica. 

Antes de finalizar. cabe-me fazer especial referência aos 
esforqos que se reabram para intensificar a cooperação inter- 
nacional nesta parte do continente e eiaborar medidas eficazes 
para promover um desenvolvimento harmòaico de nossas eco- 
nomias. através da Comissão Econ6mica para a América La- 
tina. Graqas aos estudos e Ps negociaqões que estáo sendo 
prosseguidas nessa Comiss~o. está na cogitacão uma zona de 
comércio livre latino-americana. 

Tudo isso podera continuar a ser levado a cabo com 
a melhor qualidade. mas Vossa Eseceiência sabe muito bem 
que não basta a lucidez dos conceitos, nem são suficientes os 
trabalhos realizados com precisão de análise e boa qualidade 
técnica. necessário que exista. por parte dos que estão em 
condições de decidir. um ânimo suficientemente forte para que, 
das intenções. derivem os atos e para que os anseios que 
sacodem as popula~ões do mundo tenham justo atendimento: 
para que haja. enfim. uma resposta a tantas e táo dramáticas 
interrogações que vão sendo continuamente formuladas. Obter 
a formação dêsse estado de espírito criador. origem dos 2tos 
necessários. é também tarefa das Nações Unidas e talvez a 
mais importante. 

Saúdo em Vossa Exceltncia um homem que tem sabido 
honrar o alto cargo que exerce e enfrentar com serenidade os 
encargos e responsabilidades mais graves. Sôbre a aqão 
 iar ri vidente de Vossa Excelência à frente do Secretariado das 
Nações Unidas e sôbre os seus incansáveis esforços para a 
garantia da paz entre as Nações não pode haver discrep3ncia. 
seja quaI For o ponto de vista que adotemos. Que essa ação 
e êsses esforços nos permitam alcançar o objetivo comum que 
consideramos indispensável para que seja melhorada a con- 
dição do homem perseguido sôbre a terra. 

Sei que entre os papéis que a seu ilustre e inesqi?ecis.el 
Pai deixou estavam versos brasileiros que a sua cultura e 
intetgência traduziram para o sueco. Faco votos que EO s t ~  



coração tambèm fique para sempre o carinho com que o povo 
brasileiro vai recebê-lo e festeja-lori. 

DISCURSO W SENHOR DAG HAMMARSKJBLD 

<Seja-me dado manifestar primeiramente a minha pro- 
funda gratidáo pelas amiveis palavras que me acabam de ser 
dirigídaç, não apenas em atenção às minhas fung6es ofíciais. 
mas também no que me toca particularmente, na importante 
oração que acabo de ouvir. 

As palavras de Vossa Escdência vieram encarecer ainda 
mais o convite do Govérno brasiIeiro. que me foi extrema- 
mente grato receber e que m u i t ~  me  honrou. 

Feljzmente a situaqão internacional évoluiu de modo geral 
num sentido que tornou posshrel para mim vir passar alguns 
dias neste País. De há muito eu teria vindo se não fõssem os 
acontecimentos em outras partes do mundo, que foram. aliás, 
objeto de re£erEncias por parte de Vossa Excelgncia. Entre- 
tanto. se Esses outros acontecimentos deteminaram o adia- 
mento de minha visita ao Brasil e este contacto pessoal com 
os dirigentes dêste Pais e o seu povo, Esses mesmos aconteci- 
mentos vieram. por outro lado. criar novos laços entre o seu 
Govêrno e o Secretariado das Naçaes Unidas. uma ~ e z  que 
tornaram necessária uma estreita c intensa coIabora~ão, no 
curso da qual viemos a nos conhecer melhor e da qual 
resultou uma solidariedade de natureza especial. como tem 
sido invarihvelmente o caso quando se tem o privilégio de 
trabalhar com pessoas animadas pelos mesmos ideais e que 
partilham das mesmas responsabilidades. 

ReEiro-me. naturalmente. a ação empreendida pelo Brasil 
em apoio as medidas das Naqões Unidas no Oriente Médio. 
Tem sido nosso o prjvilégio de contar. entre os integrantes 
da nossa Fõrqa de Emergência. com o Batalhão Brasileiro. 
cuja qualidade e contribuição têm sido uma fonte de sincera 
satisfação. Embora seja esta a mais espetacular das operações 
das Nações Unidas em que colaborou o Govêrno brasileiro - à custa de sacrifícios cuja importância apreciamos plena- 
mente + o Brasil tem igualmente partícipado. de outras 
maneiras. em empreendimentos essenciais das Nações Unidas. 
Seja-me permitido. nessa oportunidade. maniEestar também a 
Vossa Esceléncia a nossa sincera gratidão e o nosso profundo 
aprêço pelo apoio que o Brasil \.em. assim, prestando à obra 
da Qrgani:açiio que eu tenho a honra de representar. 
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Em suas palavras. Vossa Escelência feriu uma nota pes- 
soal. Isso me anima a fazer o mesmo. Não posso referir-me 
h Fõrqa de Emergència das Naçatis Unidas ou recordar-me 
da crise de Suez sem lembrar a cooperação do Embaixador 
Ciro de Freitas Vale, em cuja pessoa tenho o privilegio de 
-contar um intimo amigo e de admirar um estadista e diplomata 
de grande capacidade e generosidade. 

Em seu discurso. Vossa Excelência se referiu 20s ohje- 
tivos e 2s finalidades das Naç8es Unidas. conforme se acham 
expressos em sua Carta. como ideõis que ligam o Brasil e o 
seu povo à Organização Mundial. Seria supérfIuo acrescentar 
o que quer que fõsse às palavras de Vossa Excelência, uma 
vez que elas traduzem mais eloq'uentemente do que eu seria 
capaz aquilo que devia ser dito nesta ocasião a respeito das 
rela~ões fundamentais entre o Brasil e as NaçBes Unidas. 
Síntocme feliz em confirmar que nós, nas Nações Unidas. nos 
sentimos sempre fortalecidos pelo incansável apoio prestado 
pelo Brasil ã obra da Organização, não só no domínio próprio 
a que já tive oportunidade de me referir. mas. anAIogamezite 
no domínio espiritual e m  que o valor de todos os esforços 
humanas devera afina1 ser julgado. 

O Brasil ei uma nação possuidora de una nobre história 
de um presente grandioso e de um futuro imenso. O desen- 
volvimento dos suas possibilidades virá contribuir para o bem- 
-estar geral. A sua estabilidade e a sua política interna cons- 
trutiva redundarão no beneficio coletivo. Todavia. já se 
foram os dias em que. como se costuma dizer. qualquer pais 
podia caminhar s6. O Brasil. como os demais. e um membro 
d a  familia de nações e s6 pode dar o melhor uso aos seus 
recursos humanos e materiais no quadro da obra da comuni- 
dade mundial. 

Atravss de iniciativas esclarecidas. o GovSrno brasileiro 
rasgou. pela mão de seu Presidente, novos horizontes A coope- 
ração regional. Esperamos ardentemente nas Nacóes Unidas 
que esses esfor~os. conjugados com algumas iniciativas análogas. 
da Organizaç50 dos Estados Americanos ou da colaboração 
encetada pela CEPAL, venham promover o progresso ecoriô- 
rnico de todo o Continente e de  todos os membros da família 
latino-americana de Nacões, Naturalmente, neste contexto. 
penso especialmente na Operacão Pan-Americana que traz a 
assinatura de Sua Escekncia o Presidente da República e nos 
esforços atuais para iniciar. através de uma área de comércio 
livre no sul. um processo que levaria a América Latina ao  
mercado comum. 



Conquanto grandes a sabedoria e coragem que inspiram 
e guiam os esforços regionais e nacionais que acabo de 
mencionar, Eles não serão coroados de pleno éxito, salvo se 
seu espjrito fôr compreendido pelo resto do mundo. Este t 
um ponto no qual as Nações Unidas têm uma especial res- 
ponsabilidade. Sabe Vossa Excelência que as NaFdes Unidas 
têm dedicado crescente atenção ?I estabiIidade dos mercados 
de matéria-prima e a situaçáo dos países que dependem na3 
suas esportações principalmente de um dèsses produtos ou de 
um número muito limitado dêles. Não estou orgulhoso dos 
resultados atingidos ate aqui. mas creio que com esforços 
persistentes e inteligentes atingiremos passo ã passo uma 
sítuaqão na qual os esforqos nacionais neste campo, receberão 
a compreensão e o apoio que Eles merecem. N o  Secretariado 
das Nações Unidas temos feito os melhores esforços para 
promover tal compreensão e apresentar ao mundo a verdadeira 
natureza do problema. Aqui, outra vez. nos encontramos em 
estreita cooperaçáo com o Govêrno do Brasil. 

Lutando por atingir o delicado equilíbrio que depende da 
estabilidade financeira, cooperando estreitamente, num sentido 
construtivo, com outros membros da grande familia latíno- 
-americana. apoiados por diretrizes adequadas do exterior e. eu 
espero. com acesso ao credito internacional, tão necessário 
à desejada expansão. o Brasil e suas naqbes irmãs do conti- 
nente encontrarão. estou certo. os meios para tal melhoramento 
na situacão econômica geral. 

Ao fim de seu discurso, refere-se Vossa Excel~ncia ao 
interesse de meu pai pela poesia brasileira. Permita-me 
acrescentar a Este POLICO de história pessoal, que meu primeiro 
contacto intimo com o Brasil - e eu creio poder chamá-lo 
intimo c foi por intermédio de meu pai. Nos seus papéis, 
como disse Vossa Excelência. havia uma série de traduçoes. 
especialmente das  trovas Bnsileirasn. mas muito antes de 
sua morte. muitas e muitas vèzes, em conversas pessoais. ele 
citava-me trechos do rico tesouro que P a literatura brasileira, 
pela qual Ele se  interessava profundamente e 5 qual dedicava 
um grande entusiasmo. Este foi um bom preliidio para as 
amizades pessoais que eu iria, posteriormente. desfrutar. E L  
pero que virá o dia em que o mundo ser8 tão pacíEico que o 
a t d  Secretário-Geral. enquanto em suas funqões. podeia 
prosseguir onde parou seu pai, os esforqos para transmitir a 
outros algumas das expressões das ricas tradições espirituais 
do Brasil manifestas em sua literatura>. 
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BANCO MUNDIAL, FUNDO MONETARIO 
E CORPORAÇÃO FINANCEIRA 

INTERNACIONAL * 

Realizou-se em Washington, de 28 de setembro a 2 de 
outubro de 1959, a XIV Assembleia anual conjunta dos 
Conselhos de Governadores do Banco Internacional de Re- 
construção e Desenvolvimento, do Fundo Monetario Interna- 
cional e da Cor~ora<ão Financeira Internacional. sob a presi- 
dencia do Senhor Fernando Berckmeyer. Embaisador do Peru 
em Washington. 

A reunião revestiu-se de particular significação em vista 
da agenda dos trabalhos. que incluiu notadamente a necessidade 
de incremento nos recursos desses organismos financeiros 
internacionais, a fim de cauacítg-10s a atender aos reclamos 
crescentes dos países siibd&envolvidoç carecenteç de capitais 
externos indispensáveis ao seu processo de expansao econbmica. 
Neste sentido. merece realce especial a homologação do au- 
mento dos capitais autori=ados do Banco e do Fundo, respecti- 
vamente de USS 10 para S 21 bilhões, e de 9.1 para 15 
bilhóes de dólares. Este refórço, obtido principalmente graças 
aos aumentos. eletuados pelos Governos de auarenta Estados 
Membros daquelas organi&ões em suas resp&tivas quotas de 
capitaI. destinar-se-á principalmente, no caso do Banco. ao 
financiamento de projetos. e programas especificas para o 
desenvolvimento econõrnico com garantia governamenta1, c 
embora não necesshriamente na mesma proporção para os 
paises subdesenvoIvidos e, no tocante ao Fundo. a fim de 
possibilitar um maior volume de empréstimos a curto prazo. 
em divisas referentes a operações de regukirizaçáo de balancos 
nacionais de pagamento. aumento êste decorrente da expansão 
quantitativa do comércio internacional. Todos os países indus- 
trializados. membros do Banco e do Fundo. elevaram de 50 
a 1007h as suas respectivas quotas: 28 outros paises não 
alteraram as suas quotas atuaís, sendo que wtre  Eles figuram 
na America Latina, o Brasil e o México. além de vários 

S&re a A~semblCia anual anteriar dèsses organismos. ver Rcuista 
Brasileira de Politia Internaciona[ Ano SI. NJ 5, piginas 116-23. Para utü 
cgmentMo ao Relatbrio do Banco Inrcrnacional dc  Recoortmcão c Drsen- 
volvirnento para o exercício de 1058-jg, ver a çcqão de Livros d M e  niimcro 
da Revido. Para uma explanação descritiva das fontcs de financiamento 
intcmciond. v t ~  sob ~ s t e  título. artigo dc Victor A. Pane, N' 7 (Ana 
11) da  &vida. píiginâs 01-5 r 67-8. 



paises do Oriente Médio. Entretanto. éstes paises terão 
prato ate 31 de julho de 1960 para efetuarm tal aumento. 

Outra importante questão ventilada na Assembléia do 
Banco Mundial diz respeito fi proposta dos Estados Unidos, 
por iniciativa do Senador Mike Monroney. de instituição de 
uma Associação Internacional: de Desenvolvimcnto. contando 
com um capitaI inicial de um bilhão de d6lares. votada ao 
financiamento de empréstimos a longo prazo. mediante baixas 
taxas de juros, e parcialmente resgatáveis nas moedas dos 
mutuários. Com referência à pauta da reunião do Conselho de 
Governadores do Fundo, & digno de menção o problema de 
eliminaçào dos contrdes de importaçao - em detrimento dos 
países industrializados - no pressuposto de dificuldades de 
balanqo de pagamentos. 

O Ministro da Fazenda do Brasil. Senhor Sebastião Pais 
de AImeida. proferiu em 29 de setembro, perante o Conselho 
doç Governadores do Fundo h4onetirio Internacional. o se- 
guinte discurso. em que definiu a posição brasileira em face 
da economia mundial e das realiraqões do Fundo. 2 luz do 
espírito de Bretton Woods. 

DISCURSO DO MINISTRO PAIS DE ALMEIDA 

Konstitui para mim Fonte de real satisfação participar 
desta XIV Assembléia. Das pa1avras do Diretor Executivo e 
do Reiatorio Anual. bem como dos contactos com tantas emi- 
nentes íiguras do mundo Financeiro internacional. retiramos 
ensinarnentos dos mais proveitosos. 

O Relatório que foi apresentado Este ano aos  Governos 
membros traduz bem a operosidade desta Agéncia. Compraz- 
-me verificar que de ano a ano o relatório do Fundo aprimora 
sua inforrnaçáo e andise. 

Quero destacar especialmente os dados sôbre comércio 
internacional. expostos no Relatório, que indicam ter sido o 
valor das exportacóes mundiais. em 1958, 5 5  inferior ao de 
1957. Mais de metade desse declinio refletiu queda de preqos. 
E boa parcela do recuo global das cotaçóes incidiu sôbre os 
produtos primários, que compõem praticamente a totalidade das 
exportaçóes dos paises de economia incipiente. 

Dcdut-se. pois. que I958 foi um ano de empobrecimento 
reIativo dos países pobres. Em 1956 e 1958. o valor FOB das 
exportaçõeç dEsses países para os industrializados declinou de 
cêrca de 452, percentagem que. agravada pelo efeito deçfavo- 
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rável das relagões de troca. reçultou em maior contração da 
capacidade de importar das áreas menos desenvolvidas. 

Quando se examinam esses dados. à luz da realidade 
ecùnõmica de tais áreas, verifica-se de pronto que todo o 
esfôrço feito pelos seus povos para fortalecer a estrut~ra de 
sua produção esbarrou com os desfavores do comércio inter- 
nacional. E a importãncia dêsse fato está em que a insistência 
no fomento às exportaçães face a tão ingrata remuneração 
expõe o produtor primário a dois graves males: 

a )  perigo ativo de descapitalizaçáo através da perda de 
substância nas relações do intercãmbio. e 

b )  desorganização de seus programas internos de fomento. 
pelo desvio acentnado de fatõres de produção sem que a 
produtividade final recompense convenientemente as modilica- 
ções que se operam na estrutura geral de suas atividades 
econôrcicas. 

U m  traço capital do Relatório e aquele em que  mostra 
náo ter compensado o fluxo internacional de capitais os efeitos 
nega;ivos do intercâmbio na economia e no desenvoh-imento 
das áreas pobres. É êsse um ponto que devr preocupar 
sobremodo a todos que detém uma parcela de responsabilidade 
na evolução das relaçóes internacionais. 

Infelizmente o movimesto de capital, que deveria desem- 
penhar papel importante na correção dos desequilíbrios que 
tanto dificultam o progresso das trocas e as boas relaçóes 
econômicas entre os povos. tambfm demonstra sensível recuo. 
rareando justamente nas quadras em que a receita cambial das 
esportaçries se retrai acentuadamente. 

Cria-se. dessa forma. uma situação parzdoxal. pois e como 
se estivéssemos a cultivar a pobreza de muitos em beneficio da 
prosperidade de pucos,  ou como se concordássemos em ver 
agravados os desequilíbrios econ6micos para cuja correção 
se montou exatamente t6da uma estrutura de cooperação 
financeira-internacional em Bretton U700ds. 

Atestar tecnicamente situacoes como essas um dos 
grandes serviqos prestados pelo Fundo MonetErio e organita- 
qões cogêneres. Ajudar a corrigi-las é. porém, sua fun~áo 
precipua. 

Consigno. também. no Relatório do Fundo o seu movi- 
mento financeiro, onde sobressaem dois pontos fundamentais. 

O primeiro diz respeito ao aumento de recursos do Fundo 
e do Banco. pela adesão de novos membros e pela majoracão 



REVISTA BRXSIúERA DE POLITICA ESTERh'ACIOYAL 143 

de quotas. Ê providencia que parece indicar uma reação no 
sentido do desenvolvimento e dinamizasão de suas atividades. 

O 2? ponto refere-se ao movimento financeiro do Fundo 
no riltimo esercicio. Observa-se que. nesse período. o total de 
<compras> foi bastante inferior aos de 1957 e 1958. tendo. 
por outro lado. sido superior o movimento de urec0mpra.s de 
divisas. esse descompasso entre a entrega e o recebimento 
de recursos por parte da instituicao. num período de declinio 
no volume e nos preços de grande número de produtos que 
compõem ampla margem do comércio internacional. indica que 
o mecanismo da assistência financeira aos Balanqos de Paga- 
mento está desajustado em seu processo operacional- A rigor. 
num periodo severo de diminuiçZo da receita cambial dos 
paises mais dependerites de ingressos externos. Esse fato passa 
a atuar como fator de agravamento das insuficiências de seu 
orçamento dé cãmbio, transformando-se, pois, em óbice sensivel 
aos programas de capitalizaçSo e desenvolvimento. 

É importante ainda registrar que. no último exercício, as 
ccomprasn totalizaram USS 263.5 milhões. dos quais cêrca de 
USS 180 milhões eletuados por países de economia essencial- 
mente primária. A receita de exportaçáo desses paises. e m  
conjunto. caiu. porém. num total muito superior a esse auxilio. 
gerando um deficit que foi agravado pelo fato de vários desses 
paises terem tido de srecomprar, divisas obtidas anteriormente, 
em montante que atingiu a cêrca de u m  terço de suas compras 
no exercicio referido. 

A assistência financeira do Fundo às dificuldades do Ba- 
lanço de Pagamentos dos Países Mernbroç. tem sido proveitos. 
embora nem sempre na medida. no momento e nas condiqõe 
que seriam de desejar. 

Vivemos, no BrasiI. uma fase de ativo dinamismo ecori& 
mico que nos coloca em posição muito própria para sentir e 
analisar as insuficiências do sistema gerado pelos Acordos que  
deram origem a esta importante organização. 

Temos porfiado em manter e temos conseguido manter 
uma taxa de crescimento acima da que ostentam os índices 
demograficos. condição aine p a  non para que nos pssamos 
livrar das garras do subdesenvolvimento. E m  1958. apesar 
de severos obstaculos surgidos nos mercados externos. a Renda 
Nacional cresceu de 12% na base per capita. O movimento 
total de investimmtos alcanqou a cifra de Cr$ I59 bilhões. ou  
sejam 13% do Produto Nacional Bruto. Tal fato traduz a 
potencialidade da economia nacional e a segurança com que o. 
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Govêrno de meu País vem executando sua pot'tica de fomento 
à Renda Nacional. única maneira de proporcionar a uma 
popula& de cérca de 65 milhóes de habitantes níveis de vida 
compativeis com a dignidade da espécie humana. 

Mas. é sabido que qualquer movimeato continuado de  
inversões maciças exige da populaqáo um esfòrço de poupança 
intensivo, requerendo sacrifícios que não podem ser desconhe- 
cidos nem pelos governantes nacionais. nem pelos Governos 
dos outros Países que com èfes mantém relações econômicas 
no âmbito internacional. 

Todo ésse sacrifício, porCm. não prescinde da cooperação 
ativa de fora, que se concretiza mediante o ingresso de ca- 
pitais públicos e privados para auxiliar no movimento de ca- 
pitalização. 

Muito pelo contrário, numa fase de rápidas modificações 
estruturais, as inversões exigem volume substancial de equipa- 
mentos e tecnologia. natutalmente ainda não produzidos no 
Pais. 

Isto bastaria para evidenciar os esforços que o Pais vem 
fazendo para impedir que a taxa de crescimento do Produto 
Nacional Bruto caia abaixo dos niveis apresentados pela taxa 
de crescimento demogr5k0, esforqos que são, todavia. dificul- 
tados pelas vicissitudes que assaltam os produtos principais de 
exportaçáo do Pais nos mercados internacionais. A forte ins- 
tabilidade que apresentam precos e condições de comércio dos 
produtos primsrios é agravada presentemente pela queda de 
cotações de alguns produtos bbsicos como. por exemplo. o 
c a k .  produto em que os preços medios. entre 1957 e 1959, 
cairam de 345 .  

Não obstante ter sido alentado o ingresso de capitais pri- 
vados nos três Ultirnos anos - US$ 246.4 milhões, e dos 
financiamentos que  a economia internacional concedeu 5 eco- 
nomia brasileira. confiante em seu futuro US$ 1.233 milhões, 
as disponibilidades de fatõres reais de producão. para manter 
os níveis internos de emprego e. simultâneamente. garantir a 
taxa de inversões promocionais. tiveram de escassear, gerando 
impedimentos que o Govêrno brasileiro teve de enffentar sem 
que pudesse contar infelizmente com a cooperação financeira 
externa nos níveis que se faziam necess5rio.s e a que o Pais 
fazia jus. por todos os motivos. inclusive pela seguranp com 
que tem honrado suas responsabilidades externas. 

A realidade econjrnica dos países subdesenvohidos nem 
sempre pade ser bem apreendida distância: nem interpretada 



REVE3'i'A BRASILEIRA DE POLíTICA INTERNACIONAL 146 

exclusivamente através de textos acadêmicos. As peculiari- 
dades do processo social desses países exigem que os preceitos 
de politica econõmica se desapeguem dós modelos tradicionais. 
de indiscutível valor em outras épocas e condições. 

Considero, assim, uma obrigação dos representantes dos 
paises subdesenvolvidos trazer a Este [omm alguns euemplos 
ilustrativos dos problemas que defronta a poiítica econômica 
nas áreas pobres, pois, 6 assim que poderemos formar uma 
doutrina solida. capaz de propiciar ao sistema internacional de 
cooperaqão financeira a eficãáa requerida pelas suas próprias 
finalidades. 

Permito-me. dessa forma. fazer referemia a alguns Iene- 
menos peculiares à economia brasileira. certo de que. corno 
exemplo. servirá seja para o bom entendimento da ação desen- 
volvida pelo Govémo brasileiro, seja para que, em conjunto. 
se possam examinar nesta Instituição o caráter e o comporta- 
mento a que deve obedecer a assistência as áreas pobres. 

De grande influência no planejamento e na execução da 
politica econõmica brasileira são a fragilidade de nossa pauta 
de exportaçáo e a sua concentração em poucos produtos e 
poucos mercados. Qualquer abalo nos preços e no volume 
exportado exige uma mais ampla assistência oficial. para evitar 
que importantes setores da renda nacional entrem em vio- 
lenta rececsão. Essa assistência, todavia. deflagra fortes 
impactos inflacionários. já agravados originariamente pelo de- 
clínio da capacidade de importar e do suprimento global de 
bens de consumo e investimento. Atuam. portanto, a fragilí- 
dade e a instabilidade da receita cambial. como ameaças 
permanentes ao nível interno de atividade e 3 própria estabili- 
dade monetária da economia nacional. 

Náo menos imperativo e o crescimento demogrAfico, que 
nos coloca anualmente a braços com a tarefa de alimentar, 
vestir. educar e dar teto a nada menos de 1 600000 pessoas 
a mais. São largas parcelas da Renda que se consomem sem 
imediato carater reprodutivo. mas que têm de ser apIícadas. 
em escala crescente. por imposiqóes de ordem humana. social 
e politica. 

Grave igualmente é a questão da ocupaqào económica do 
território onde grandes vazios geográficos exigem dominia 
politico efetivo. Essa ocupação mobiliza também poderosas 
doses de capital e trabaIho. de aplicação. inadiável. mas q u e  
não podem oferecer à coletividade, imediatamente. retribuiçáo 
económica capaz quer de incrementar a Renda. quer de com- 
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pensar os efeitos que  se refletem sõbre custos e preqos. dada 
a generalizada escassez predominante de fatôres de produção. 

Registro ainda um fato grave. que espero possa merecer 
a devida atenção dos técnicos e estudíosos dos problemas 
econõmicos das áreas pobres. Refiro-me à vertiginosa modi- 
fícaçáo nos habitos de consumo e na demanda global. funqáo 
de  inümeras variàveis, a começar pela concentração crbana 
que vem caracterizando, em tõdas as latitudes, Este século da 
tecnologia. Nos países de economia incipiente, as fortes e 
aceleradas mutaqóes na demanda nem de longe podem ser 
acompanhadas pela modesta estnitura da oferta. E com isso 
formam-se hiatos e descompassos que se transformam ali numa 
das principais e mais ativa causas reais da infiaçao. 

São esses alguns dos graves e complexos problemas que 
ternos a braços. 

É hoje em dia impossivd. a quaIquer Governo democrá- 
tico, desconhecer ou desrespeitar as inclinaçaes, os aaseios e 
a vontade das populações, exteriorizações que nos paiçes de 
baixo níve l  de renda per capita toma a forma mais crua de 
uma determinacão inquebranthvel de eliminar o pauperismo. A 
sobrevivência de sistemas democráticos de Govêrno dependera 
em grande parte de nossa capacidade de responder a êsse 
desafio. 

O planejamento e a execu~ão de amplos programas de 
lomento tornam-se, assim. uma imposiqáo da reaiidade nacio- 
nal. principalmente em áreas continentais onde os níveis gerais 
de vida são muito baixos. O perigo da estagnação e. ai. 
pode-se dizer, ameaqa suave ante o flagelo que representa o 
forte e irrefre6vtl crescimento demografico. 

T e m  o Brasil enfrentado êsse duplo problema de melhorar 
internamente as condições de vida e estimular todo um movi- 
mento na  América Latina em prol de cooperação mais ampla, 
que permita $I região como um todo lançardse ao progresso 
sem engendrar. contudo. ou melhor. sem reproduzir os dese- 
quilibrios e as idiosincrasias que tanto maculam e perturbam 
as relações entre os povos de outros Continentes. 

A OperaçCo Pan-Americana. lanqada com extraordinário 
sucesso pelo Presidente Juscelino Kubitschek e que produziu. 
de imediato. amplos resultados. teve exatamente &se objetivo 
supremo de permitir Que o esfôrqo inferno se avolume, ampliando 
em cadeia os resultados obtidos para tóda uma vasta Lrea 
continental. 

O Brasil apresenta hoje um mercado interno da ordem de 
US$ 15 bilhões e seu crescimento industrial revela que já e 
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possível na América Latina um movimento mais amp!o de 
especializasáo de trabalho, de molde a que se ampliem os 
recursos disponiveis e se robusteçam os níveis gerais de pro- 
dutividade. 

O conjunto de mercados latino-americanos. o desenvolvi- 
mento que ostentam e as perspectivas que oferecem não podem 
ser desconhecidos ou subestimados pelos pr6prios paises indus- 
trializados. cuja Renda Nacional muito depende de seu movi- 
rz?ento exportador. 

Senhor Presidente. Estamos assistindo diariamente a 
acontecimentos que pareciam impossíveis há menos de um 
decênio: uniões econõmicas entre grandes nações industriali- 
zadas. arregirnentaçáo regional de áreas de desenvolvimento 
rápido e autonomia crescente de regiões poiiticamente depea- 
dentes. 

Náo obstante. creio serem dois os fatos marcantes da 
atualidade no concfrto internacional: a firme e incoercivel dis- 
posição dos paises de economia prirdria de não verem per- 
petuada sua condição de simples fornecedores de materias- 
-primas e gêneros aIimenticios. e a náo menos jnquebrant5vel 
f e  e disposição de eliminarem por compIeto o retardo cultural 
em que se encontram. 

Sob essa dupla inspiração, modificam-se os comportamen- 
tos interna e externamente: seria pueril tentar-se desconhecer 
as conseqüências que daí advèm. 

Nem poderiam mesmo tais paises abdicar desças disposi- 
qõles. em face das próprias realidades que enfrentam. com 
populações que crescem explosi\-amente e que têm aguçadas 
suas pretensões 5 melhoria de vida pelos avanqos no sistema 
de comunicações. o qual informa dia a dia, hora a hora. as 
conquistas dos homens em outras sociedades e em outros 
cpadrantes. 

Para que o bom funcionamento da economia internacional 
possa manter-se e para que se chegue a uma boa compreensão 
entre os povos mediante discussão pacifica dos problemas sem 
ameaca de atritos mais graves. 6 absolutamente indispensãvei 
que o sistema de cooperaçáo financeira internacional aperfeiqoe 
seu funcionamento. 

O Govêrno brasileiro tem insistido nesta tese desde muito 
tempo, tanto no Fundo Monetário Internacional como nas 
Naqijes Unidas. Já pôs em relêvo a necessidade de reformas 
básicas na engrenagem internacional da cooperação financeira. 
conclamando para uma completa revisão das instituiç6es de 
Bretton Woods. O Brasil sugeriu ao Fundo um sistema de 
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compensação ciclica nas dificuldades do Balanço de Paga- 
mentos que resultam primordialmente da instabilidade dos 
preços das mercadorias no mercado mundial. 

Ao trazer agora o testemunbo da fase histirrica que vive 
meu Paiç, lanço novo convite a esta Assembkia para que se 
debruce sõbre as medidas e as reformas que estão sendo 
urgentemente necessárias. antes que nossos esforqx para con- 
viver e progredir passem a meras reliquias ou mesmo frutos 
de frequentes atritos. 

Como contribuicáo, desde ja assinalo que em países de 
baixa renda individual é totalmente impossive1 introduzir, 
sub-repticiamente ou sob coação, medidas que as condições 
bgsicas de subsisthcia rejeitam através efervescencia social ou 
indisposições politicas ameaçadoras. O acerto das medidas 
de ordem tknica está exatamente em torná-las erequiveis e 
não em fazer delas mero artifício. figuras acadêmicas ou focos 
de agitações que deitem por terra as bases do regime demo- 
crAtico de vida social. 

O esf6rço constante no sentido de promover a estabilidade 
monetária deve ser um dos objetivos bhicos da politica econó- 
mica dos países subdesenvolvidos, pois cumpre evitar que a 
inflaçao prejudique o desenvolvimento econõmico. Por outro 
lado. as medidas de combate k inflacão têm de ser programadas 
em fun~ão das condiqões econômicas sociais e políticas de 
cada pais. a fim de evitar repercussões Fortemente negativas 
sõbre O nível de atividade econômica ou sõbre a ordem social 
e politica que frustrariam os oSjerivos mesmos do esEórço de 
estabilização. 

Nesse sentido e realmente oportuno lembrar as recentes 
palavras do Secretário-Geral das Nacões Unidas. Sr. Dag 
Hammarskjodd. quando mostrou que o rigor tkcnico das poli- 
ticas de estabilização não pode transgredir nem as realidades 
sociais. nem o objetivo superior de promover permanente prod 
gresso das coletividades humanas. eliminando. outrossim. os 
fortes desequilibrios que hoje deixam vastas camadas permeá- 
veis ã penetração de credos exóticos ou a explorações 
demagógicas de profundas repercussões. 

A estabilização deve ser um goal de qualquer poIitica 
Financeira. sem derrotar, porém. a preocupação dos Governos 
nacionais ou de instituiqúes como esta, sem promover. o bem- 
-estar social das coletividades a que servem- 

-4 potencialidade de economias lideres como a norte- 
-americana. de cuja solidez dependem as tendências da conjun- 
tura internacional, permite esperar-se que suas reaqões. de 
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caráter monetkio ou real. não ultrapassem o ponto natural de 
recuperacão do equilíbrio, indispensável ao progresso da naçáo 
americana e das que compartilham o mesmo sistema economico 
e social. 

O Gwvtrno brasileiro está convencido de que as institui- 
ções de Bretton Woods devem ser preservadas e prestigiadas. 
Mas esth igualmente convencido de que carecem de constante 
renovação para que não se frustrem os altos designios que Ihes 
deram nascimento. 

A cooperagão entre os povos marcou sensíveis progressos 
depois do último conflito. quando erigimos em conjunto o 
monumento das Naçoes Unidas e seus brgãos complementares. 
Atravessamos a primeira jornada. que foi a da reconstruçZo 
das areas devastadas pela Guerra. Propusemo-nos também a 
remover a pobreza e as diferenqas de capacidade econõmica 
entre os países industrializados e os países essencialmente 
produtores e exportadoreç de produtos prim5nos. Essa 
agora. inadiàvelmente. a tarefa que temos diante e 5 frente 
da qual devem estar os organismos de Bretton Woods. 

Iniciemos. pois. desde já um movimento de reformulação 
de nossos métodos de trabalho. para que não se venha. mais 
tarde, s responsabilizar-nos pela falência geral de um sistema 
que representou. é k  mesmo. uma notável conquista no campo 
das relõçaes pacificas entre os povosw. 

ANIVERSARIO DAS NAÇÕES UNIDAS 

Comemora-se em todo o mundo. a 24 de outubro de cada 
ano, o Dia das Nações Unidas. Já em sw décimo-quarto ano 
de atividade. a Organização, criada pela Conferência para a 
Organização da Paz reunida em São Francisco da Califórnia 
em f 945. não tm cessado de desenvolver-se e de ampliar a 
sua aqão pacífica e construtiva, sempre com o apoio do Brasil. 
Ao ensejo da celebração de mais um aniveiwrio das Nações 
Unidas. o Centro de Informaçóes da ONU no Rio de Janeiro 
distribuiu uma nota alusiva S data, e que vai adiante transcrita: 

el3es.de a fundação das Nações Unidas h5 quatorze anos 
passados. o mundo mudou muito. A humanidade cresceu wi 

número e continua a aumentar em proporção sem precedente: 
em conçeqiiEncia do despertar da consciència nacional de povos 
antes dependentes surgiram novas nações; os continentes da 
Asia e da Africa passaram a ter, no cenário mundial, destaque 
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maior do que jamais antes, na Histbria; OS progressos tecno- 
lõgicos encurtaram ainda mais as distâncias de tempo e espaço 
entre os países; a Ciência incorporou o átomo como fonte de 
energia e a radioatividade como instrumento novo de pesquisa; 
e agora o homem se prepara para explorar as desconhecidas 
regiões da exosfera. 

Tudo isto poderiam ser indicios do inicio de uma era de 
progresso e de prosperidade sem paralelo; mas e: preciso levar 
em conta que, por outro Lado, sob certos aspectos, o mundo 
náo mudou nada. Continua a ser um mundo em que é mais 
elevado o numero dos que passam privações; em que a des- 
confiança levanta barreiras entre as naçóes; em que todos os 
povos anseiam por paz e segurança. mas ainda têm que com- 
preender que estas 56 podem ser conquistadas a custa de 
trabalho e que a alternativa para uma vida e o trabalho em 
comum como bom vizinhos é a guerra nuclear, capaz de 
destruir a pr6pria humanidade. 

Mas qual é a situaqão das Nações Unidas ao cabo dêstes 
quatorze anos de uma existência. iniciada tão alvissareiramente 
na premissa da harmonia entre as Grandes Potências e que, 
depois. sofreu a dura provação das dissenções e dos conflitos 
sucessivos em diversas partes do mundo? 

Os propósitos das Nações Unidas. enunciados na Carta. 
continuam validos como a expressão total das necessidades e 
dos anseios de «nbs, os povos»; mas isto dificilmente bastaria 
para justificar a sua existência, se a Organizaç50 não houvesse 
demonstrado. em suas atividades quotidianas. a capacidade de 
concretizar Esses propiisitos. transformando-se em parte inte- 
grante da trama que compóe a vida internacional. 

As Nações Unidas provaram possuir as qualidades carac- 
terísticas do organismo que são: cresceram em níimero, em erpe- 
riencia e em compreensao piiblica da missão que Ihes cabe. 

O fato de seus membros terem aumentado de 51 para 
82 é bastante significativo. náo somente por causa do prestígio 
dos números maiores e como prova da importância que os 
paises emprestam à participação nas Nações Unidas. mas 
também porque cada novo membro traz um refõrço ao caudal 
de esperiencia e cultura. ao quaI a Organizaqão deve a sua 
inspiração e Eõrça coIetivas. Por outro lado. também para 
os novos membros. sobretudo os que alcansaram a soberania 
recentemente. advêm vantagens da condicão de associados 
d u m a  organizaçáo internacional como. as Naçóes Unidas. Os 
países m+dios e pequenos ja compreenderam que suas vozes 
são melhor ouvidas atravh das Nações Unidas, podendo 
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mesmo, quando aliadas a outras nações nas mesmas condiçóeç, 
constituir - como tem acontecido tantas vêzes - o fator 
decisivo que faz o fiel da balança da politica internacional. 
finalmente. pender para determinado lado. 

Os trabalhos realizados pela Organização já abrangem 
todos os setores da atividade politica, económica e social. 
Nestes quatorze anos, registraram-se êxitos e rweses a que 
todo esbrço humano esta sujeito; mas. um balanço fina!. o 
saldo indica expressivas conquistas em todos os campos em 
que as Nações Unidas e agencias relacionadas têm sido cha- 
madas a atuar. Não cabe aqui relacionar tòdas as realizações 
das Nações Unidas. Segundo apenas o critério da protgáo 
t da preservação da vida humana. por&rn. a Organização já 
encontrou ampla justiiicativa em suas iniciativas para deter ou 
preveair hostilidades, em seus programas humanitários em prol 
dos refugiados e da infância do mundo. em seu auxílio 3s 
campanhas nacionais pró meihoria da saúde e da alimwta+o 
e de melhores oportunidades para a vida. de um modo geral. 

As Naqões Unidas demonstraram capacidade para ajustar- 
-se a novas situações e necessidades. Como exemplo. vale 
citar a iniciativa da reunião de cêrca de três mil cientistas. 
procedentes de 69 países. a fim de permitir que as descobertas 
relacionadas com o emprego pacifico da energia nuclear pos- 
sam ser compartilhadas por todos indistintamente. 

Numa atitude semelhante, as Nações Unidas. reconhecendo 
a necessidade da cooperação internacional para o estudo e 
a utiiização da exosfera com finalidades pacíficas. tomaram a 
iniciativa de providEncias que o assegurassem. 

Não menos importante do que aquilo que as Nações 
Unidas têm feito para a realizaçáo dos objetivos visados 5 o 
apoio dos povos a que a Organização se propõe servir. Para 
ser eficaz. êste apoio há de, for~osarnente. fundamentar-se no 
conhecimento e na compreensão. Também neste sentido foi 
expressivo o progresso assinalado durante os filtimos anos. 
embora ainda insuficiente. 

Já desapareceu. em grande parte. o excessivo otimismo 
dos primeiros anos. o qual esperava demasiado da Organizacão 
e haveria de dar lugar a desilusão à medida que as esperancas 
pouco realistas deixassem de ter concretização. Embora em 
grau mais reduzido. continua existindo. contudo. a errõnea 
concepcáo de que as Nafõeç Unidas sáo uma espécie de 
govêrno do mundo. capaz dc impor normas de conduta a 
Estados soberanos e de agir independentemente da vontade 
destes. 
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Desta concepção equivoca nasceu a tendéncia de culpar 
a Organização por não pôr térmo «guerra fria, ou por náo 
ter sido capaz de impor e assegurar a paz mundial por decreto. 
Os adeptos desta teoria provavelmente qualificarão a Organi- 
zação como mera asociedade de debates>. 

Ta1 atitude. porém, não revela apenas desconhecimento da 
realidade mundial; revela igualmente ignorãncia da Eunqão 
política básica das Nacães Unidas. na qualidade de instru- 
mento de medialáo, e de sua importância singular como de- 
mente propiciador de negociaqães continuadas, que permitem 
sejam as divergências soIucionadas ou evitadas. 

Esta mediação pode efetuar-se, quer sob a forma d e  
debates públicos no fôro mundial das Nações Unidas. quer 
atravks de contactos ou conver~cóes  articulares e sem Eor- 
malidade. Ambos os processos são complemmtares. 

Na hipótese do debate público, h& a vantagem de as partes 
em controvérsia exporem o seu caso em campo aneutnw. 
simbolizado pelas Naqões Unidas. freqüentemente o único loca1 
de encontro sem os inconvenientes da perda de prestígio para 
as partes. Alem disso, essa exposição e feita perante uma 
assembléia que  congrega tôdas as tendências e da qual é licito 
esperar-se um julgamento isento de jnterêsses parti&rios e 
mais de acõrdo com os princípios da Carta do que da parte 
dos paists em conflito. 

A presença na sede das Naqões Unidas de representantes 
permanentes dos Estados membros' equivale a <uma espécie 
de conferència diplomática  continua^. que permite a observa~áo 
informal e a discussão, em caráter pessoal, de quaisquer 
questões políticas importantes em relação ao trabalho da Orga- 
nização. A natureza confidencial e despida de formalidade 
déss~s  intercambios de opiniáles permite auscultar os diversos 
pontos de vista e aventar possíveis soluções. o que nem 
sempre possível num debate publico. 

Este contacto diplomático continuo. na sede, também é 
importante no sentido de manter a Organização a par de 
negociações referentes a questóes que interessam As Nações 
Unidas. embora sejam levadas a efeito fora de sua órbita 
Física. 

No desenvolvimento dos métodos empregados pelas Na- 
çóes Unidas para a solução pacífica de conflitos. vale salientar 
a evolução da função que compete ao Secretario-Geral como 
porta-voz da atitude independente da Organizacáo. baseada 
exc1usivarnente nos propósitos e nos princípios da Carta. Como 
exemplo da atividade dip10mâtica independente do Secretari* 
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-Geral, pode-se citar o envio de um representante pessoal do 
mesmo, para prestar seus bons ofícios no sentido de ajudar 
os Governos da Tailãndia e do Camboja a solucionar certas 
dificuldades que surgiram entre ambos os paises - missão que. 
coroada de pleno êxito. reçdtou no restabelecimento das rela- 
ções de boa vizinhança entre aquêles dois pajses. 

O dinamismo das Nações Unidas. evidenciado em sua 
capacidade de encontrar meios e modos para resolver conflitos, 
pode servir de argumento a opor ao desanimador fato de que 
ainda haja tantos problercas de d i f i d  solução - como o 
desarmamento 7 os quaís, durante anos a fio. constam da 
ordem do dia de seus trabalhos. continuando sem solução. 

Em relacão a cada um de nós, a vida e, em grande parte, 
a repetição quotidiana dos problemas pessoais básicos de segu- 
rança. de sobrevivência e de adaptação A gente e ao meio. 
E m  relação As naqóes. a mesma gama de problemas - agra- 
vados em escopo e em complexidade - se repete continua- 
mente. exigindo idkntica atenqão e perseverança. 

Hoje que o mundo é tão interdependente e que convulsões 
na atmosfera política e econõmica de determinado país n ã o  
podem deixar de ter repercussão noutros. o próprio egoísmo e 
o bom senso impõem o aproveitamento do mecanismo e dos 
processos de cooperação internacional das Nações Unidas no 
tratamento de tais problemas. 

Felizmente não siio apenas problemas e perigos que unem 
os povos. A família humana tem em comum as necessidades 
fundamentais e confraterniza em tórno das mesmas aspirações 
básicas. Concepçoes divergentes quanto ao necessário ou 
desejável na vida decorrem primordialmente de diferentes 
oportunidades dependem. por exemplo. do fato de determi- 
nada pessoa ter sido criada num lugar dito eadiantado~ ou 
noutro dito aatrasados. Convém sempre lembrar que. sejam 
quais forem as diferenças entre as raças (decerto. a capacidade 
potencial de contribuir para o desenvolvimento não figura entre 
eIas). tais diIerenças são verdsdeiramente insignificantes com- 
paradas iis qualidades comuns a t6da a espécie humana. 

0 s  membros das Nações Unidas assumiram o compro- 
misso de reafirmar a fé ãna dignidade e no valor do ser 
humano» e m a  igualdade de direitos dos homens e das mu- 
lheres. assim como das nações grandes e pequwasa. Dêstes 
princípjos deriva a filosofia da solidariedade humana que 
inspira tbdas as atividades das Naç6es Unidas. manifestando- 
-se, sobretudo, nos programas de assistência aos paises menos 



desenvolvidos e de orientação aos povos dos territbrios tute- 
lados na senda para o autogovèrno ou a independência. 

Esta filosofia também se expressa na paridade de trata- 
mento concedido pela Organizaçáo. no seio de seus órgãos. 
a tôdas as nações, sejam elas grandes ou pequenas, antigas 
ou novas. sem distinção de raça. passado. potencial físico ou  
económico. 

Reflete-se igualmente. no conceito de universalidade das 
Nações Unidas - náo um instrumento para fundir num 
mol-de+adrão concepqões de vida e culturas diferentes. mas 
sim uma associaçáo livre. de aproximação entre os povos 
dentro de um espírito de tolerância mútua e de boa vontade. 

O <DIA DAS NAÇOES UNIDAS, oferece ensejo. nZo 
para entoar louvores a Organizaçáo. mas para reafirmar a fé 
em seus propósitos de criar um mundo. onde todos possam 
viver. uns com os outros. em paz e como bons vizinhos. e 
para renovar a coavic~ão de que  a meta final compensa os 
sacrifícios impostos. 

Quanto h necessidade da existência das Na~óes Unidas. 
atente-se no que disse o Secretário-Geral. c N a  conjuntura 
presente. necessitamos da Organizaçáo por causa das oportuni- 
dades de negociação que ela nos proporciona. Necessitamos 
das Naqões Unidas como órgão executivo. Necessitamos das 
Nações Unidas por causa das oportunjdades construtivas que 
oferecem 2s tentativas internacionais de solucionar choques de 
interêsseç. E. finalmente. neceçsitamos das Naqões Unidas 
como fórmula de influência extranacional - ou mesmo supra- 
nacional - capaz de afastar o perigo de conflitos futuros:. 

Sob nenhum dêsses aspectos. qualquer dos tipos de 
associação internacional anteriormente tentados alternativa 
viável. Eis porque o trabalho das Nações Unidas tem qile 
prosseguir. Desistir dêle em razão de diEiculdades ou reveses 
equivakria. entre muitas outras coisas. a desistir da esperança 
de se acharem meios e modos para a coexisténcia internacional. 
que proporciona melhores perspectivas que os métodos tradi- 
cionais par2 que irnpere.m a verdade. a justica e o bom senso'. 

SEMINÁRIO REGIONAL DA ONU SOBRE 
DIREITOS HUMANOS 

Sob os auspicios da Divisão de Direitos Humanos da 
Organizaçáo das Naçóes Unidas do Governo da Repiiblica 
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Argentina. realizou-se em Buenos Aires. entre 31 de agôsto 
e I I de setembro de 1959. um Seminário Regional sóbre os 
recursos judiciais ou de outra natureza contra o exercicio legal 
ou abusivo do Poder Administrativo. O primeiro seminario 
dêsse tipo realizou-se em principias de 1959. no Ceilão. com 
a participação dos paises da Asia e do Extremo Oriente. 
Fizeram-se representar no Seminario de Buenos Aires. por 
personalidades de elevada categoria. tòdas as Rephblicas Ame- 
ricanas. o Canadá, a Grã-Bretanha e a França, estes últimos 
como Estados-Membros da ONU com territórios no continente 
americano. O Delegado brasileiro foi o Doutor Caio Tácito. 
Professor de Direito Administrativo na Universidade do Dis- 
trito Federal. Por indicação do Delegado do Brasil. a quem 
coube uma das sete Vice-Presidhcias. foi aclamado Presidente 
do Seminário o Professor RaEael Bielsa. da Faculdade de 
Direito e Cièncias Sociais da Universidade de Buenos Aires. 

CONFERENCIA DE GENEBRA 

A Conferência de Genebra - reuniáo de nível ministe- 
rial, em que os Estados Unidos da América. a Uniáo Soviética. 
a Grã-Bretanha e a França se propunham promover negocia- 
ções sobre as divergências causadoras da guerra Fria - Foi 
instalada a 11 de maio do corrente ano. Interrompidos a 20 
de  junho. seus trabalhos foram retomados a I 3  dc julho e. 
afinal. encerrados a 5 de agôsto '. 

Essa reunião - aue foi acompanhada em todo o mundo 
com justificado interesse. e que deveria ser complementada 
For outra conferência de chefes de governo das grandes 
potências - não produziu, aparentemente. qualquer resultado 
positivo para a solução dos problemas políticos que dividem 
o mundo. E m  sua fase final, de resto, a Conferência foi 
ofuscada pela repercussão da visita d a  Vice-presidente dos 
Estados Unidos. Sr. Richard Nixon. á Uníáo Soviética. e 
ainda mais pelo smsacionalismo que precedeu a visita do 
Primeiro Ministro Nikita Kruchtchev aos Estados Unidos. 

O calõgro da Conferência foi atestado pela inexpressivi- 
dade do comunicado ex~edido no encerramento de seus tra- 
balhos. cujos rêrnos reproduzimos abaixo. 

Ver a propasiic a R C L * ~ S I ~  Srr'siicira de Poririca Inrcínzc:ma! (Ano 
Ir. N' 7. ?Aginas l33-+i.  



"Comunicado Conjunto. A Conferência de Mi- 
nistros de NegOcios Estrangeiros reuniu-se em Ge- 
nebra. de 11 de maio a 20 de junho e de 13 de 
julho a 5 de agósto de 1959. 

A Conferência considerou as questões relativas 
2 Alemanha. inclusive o tratado de paz e a questáo 
de Bal im.  As posições dos participantes da Confe- 
rência sõbre estas questões ficaram definidas. 

Houve uma discu~são franca e com~reensiva sòbre 
a questão de Berlim. As posições de ambos os lados 
sóbre certos pontos tornaram-se mais praximas. As 
discussões havidas serão úteis para as novas negocia- 
ções que serão necessArias a fim de conseguir-se um 
acárdó. 

Akrn disso. a Conferencia proporcionou a oportu- 
nidade para úteis trocas de opiniões sõbre outras 
questões de interesse mútuo. 

Os Ministros de Negócios Estrangeiros concorda- 
ram em transmitir aos respectivos Governos os resul- 
tados da Conferencia. 

A data e o lugar para o reinicio dos trabalhos 
da Conferência serão fixados através dos canais dipIo- 

COMITE ESPECIAL DE DESARMAMENTO 

A 7 de setembro do corrente ano foi divulgado - simul- 
tãneamente em Londres. Washington. Paris e Moscou - um 
comunicado a respeito do acordo estabelecido entre as potén- 
cias ocidentais e o bloco soviético, para a constituicão de 
um comiti? especial, fora da jurisdiçáo das Naç6eç Unidas. 
incumbido de estudar túdas as questões relativas ao desarma- 
mento. &te comitê será composto de dez membros - repre- 
sentantes de cinco potências do Ocidente e de cinco do bloco 
soviético c e tem os seus objetivos delineados na  nota em 
apreço, cujos termos são a seguir reproduzidos. 

"Comunicado Conjuntc. Como foi anunciado em 5 de 
agosto de 1959, antes do encerramento da Conferência de 
Ministros de Negòcios Estrangeiros do Reino Unido. da 
Franca. da União das RepÚbIicas Socialistas Soviéticas e dos 
Estados Unidos da América discutiram as possibilidades pelas 



quais novas negociações sôbre a questão do desarmamento 
pudessem ser efetivamente adiantadas. Agora chegou-se a 
acordo entre os Governos do Reino Unido. da Franca, da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados 
Unidos da América para instituir um Comitè com o objetivo 
de considerar as matérias relativas ao desarmamento. Chegou- 
-se também ao enrendimento de que os participantes do Comitê 
de Desarmamento serão o Reino Unido. a Bulgaria. o Canadá, 
a Tchecoslováquia, a França. a Itália. a Polônia. a Rumânia, a 
Uniáo Sovittica e os Estados Unidos da Amkrica. o que fica 
condicionado d concordância dos Estados referidos. 

A Carta das Nacões Unidas reconhece aue as materias 
do desarmamento são de âmbito e interesse mundiais. Desta 
forma. a responsabilidade final pelas medidas do desarmamento 
geral permanece com as Nacões Unidas. O estabelecimento 
do Comitè de Desarmamento de nenhum modo diminui ou 
cerceia a responsabilidade das Nações Unidas nesse campo. 
Instituindo-se o Comitê. leva-se em conta a responsabilidade 
especial assumida pelas grandes potências para encontrarem 
uma base de entendimento. 

Os quatro Governos concebem o Comitê como um meio 
útil de explorar. através de consultas mútuas. caminhos de 
possivel progresso na direcão de acordos e recomendacões 
sôbre a limitacão e redução de todos os tipos de armamentos 
e de fórqas arn&ís, sob efetix-o contrõle internacional. como, 
antes de tudo. pode ser de particular relevãncía para os países 
participantes nessas deliberações. Além disso. e esperança 
dos quatro Governos que os resultados obtidos nessas delibe- 
rações proporcionarão base útil para a consideração do desar- 
mamento nas Nacões Unidas. 

É intenção dos quatro Governos que a Comissão de 
Desarmamento das Nações Unidas seja devidemente informada 
do progresso das deliberaqões do Comitê. Com êste propiisito 
os quatro Governos concordaram em que o Comite avresente 
reIatórios de seus trabalhos 5 Comissão de Desarmamento das 
Na~ões  Unidas e. através dela, à Aszembkia Geral das Naqões 
Unidas e ao Conselho de Segurança. C o m o  primeiro passo 
nessa direqão. solicitaram Cl:s ao Secretário-Geral. de acordo 
com a Resoluçâo 1252 D (XII) ,  a convocação da Comissão 
de Desarmamento para setembro de 1959. se possivel. a iim 
de aue os seus membros seiam suficientemente informados da 
natureza e dos ~ropósitos do Comitè de Desarmamento. . , 

Os quatro Governos consultarão o Secretário-Gera! a res- 
peito da concessáo das apropriadas facilidades ao Comitê ora 
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estabelecido. e l e s  esperam que o Comitê começara os seus 
trabalhos em princípios de 1960. em Genebra);. 

Resolução da Comissão de Dcsarrnarnmto. Reunindo-se 
a 10 de setembro. em New York. a Comissão de Desarma- 
mento das Nações Unidas aprovou uma resolução na qual: 
a )  tomou conhecimento da decisão das quatro poténcjas para 
o estabelecimento do C o m i t ~  de Desarmamento: b) acolheu 
com simpatia o reinicio das negociaqhs sóbrc o desarmamento 
e a intenção manifestada pelas potencias de manterem a Co- 
missão informada do andamento das negociações: c)  expressou 
a esperanqa de que os resultados alcançados nestas delibera- 
ções proporcionarão base útil para a consideração do desarma- 
mento pelas Nações Unidas. 

CONSELHO DA EUROPA 

O Conselho da Eu-ropa completou êste ano seu primeiro 
decènio de existencia. Esta efeméride foi comemorada em 
duas cerimônias oficiais. uma em Estrasburgo e outra em 
Londres. A primeira reaIizou-se a 20 de abril. com a presenqa 
dos Ministros de Negócios Estrangeiros de  todos os países 
membros e delegações de várias instituições européias, e foi 
assinalada pela instalaq5o da Corte Européia de Direitos Hu- 
manos. A sesunda realizou-se a 4 de maio. tendo como cerí- 
mônia príncipãl uma sessão solene na Sala da Rainha Ana do 
Palácio St. James. onde há dez anos passados fora firmado o 
tratado constitutivo da Organização. 

A ideia da instituição de um brgão representativo da 
unidade européia remonta ao  princípio do skulo XIX. porém 
só veio a concretizar-se em nossos dias. depois que as duas 
grandes guerras demonstraram a necessidade da criacão de 
um sistema politico de base continental. O plano Briand, 
lançado em 1930. infelizmente não teve êxito. Durante a 
Segunda Guerra. entretanto. a idéia passou a encontrar maior 
receptividade. Winston Churchill. então Primeiro Ministro do 
Reino Unido. a ela piiblicamente aderiu, achando que, cessadas 
as hostilidades, deveria instituir-se sem demora uma entidade 
corporíficadora da União Europfia. Já fora do Governo. no 
famoso discurso de Zurich. pronunciado a 19 de setembro de 
1946. Chutchill fez um caloroso apêlo pela aproximação entre 
a França e a Aiemanha, a f im de que estas duas grandes 



naçôes constituissem o núcleo dos Estados Unidos da Europa. 
cuja organizaçáo não devia ser retardada. uMeu conselho 5 
Europaù. disse Ele. <<pode ser dado numa só palavra: uni-vosr. 

Por essa época. surgiram varias iniciativas de carátcr 
em favor da Europa unida. Em I947 alguns grupos 

resolveram coordenar suas atividades. instituindo o chamado 
Movimento Europeu. No ano seguinte convocou-se um Con- 
gresso. que se reuniu na Haia. par2 propor a criação de um 
corpo representativo da Europa democrática. Bste Congressa - a que compareceram cerca de 800 pessoas representativas 
da política. da cultura. da economia e do trabalhismo - mani- 
lestou-se a favor do estabelecimento da Assembléia da Europa. 
A proposta foi sem demora examinada peIos cinco Governos 
signatários do  Tratado de Bruxelas, aos quais o Primeiro Mi- 
nistro da Belgica. Paul-Henri Spaak, submetera as resoluqões 
aprovadas na Haia. D q o i s  de alguns meses de negociações 
 diplomática^. uma conFer@ncia de embaixadores elaborou o pro- 
jeto de uma Organização européia. Subseqüentemente. a 5 de 
maio de 1949. os cinco membros do Tratado de Bruxelas 
{Mgica,  Holanda. Luxernburgo, França e Grã-Bretanha) e 
mais os representantes da Dinamarca. Suécia. Noruega, Irlanda 
e Itália. firmaram. em Londres. O estatuto constitutivo do novo 
organismo, a ser designado -Conselho da Europa. com sede na 
=idade [rances de Estrasburgo. Posteriormente ingressaram 
no Conselho mais cinco pises (Grécia. Turquia, Alemanha 
Ocidental, IslAndia é Áustria), com o que se elevou a quinze 
o nitrnero dos Estados participantes. 

O Conselho da Europa tem por objetivo promover cres- 
cente unidade entre os sws  membros. concretizar os ideais e 
princípios que constituem sua herança comum. e promover-ihes 
o progresso económico e social. Este objetivo deve ser perse- 
guido pela discussáo dos assuntos de interêsst comum. por 
acordos sõbrc materia económica, social. cultural. científica. 
legal e administrativa. e pela defesa e expansão dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais. 

O Conselho é formada por dois órgãos: o Comitê de 
Ministros e a Assembléia. O primeiro - que é o mais impor- 
tante. no sentido de que só tle tem poder de decisão - 
compõe-se dos Ministros de Negõcios Estrangeiros de todos os 
Estados-Membros. Reiine-se Ele ao menos uma vez por ano. 
em sessóes fechadas. sendo presidido. rotativamente. por todos 
os seus componentes. segundo a ordem alfabética na língua 
inglha. Seus poderes. relativamente amplos em teoria. sáo 
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praticamente limitados pela regra da unanimidade. exigida para 
a validade de suas deliberactks. 

A Assembléia assemelha-se formalmente a um Parlamento. 
porém difere deste por não ter função Iegislativa nem autori- 
dade ddiberativa de caráter final: sua competência & mera- 
mente consultiva e restringe-se A aprovação de recomendaqões 
endereçadas ao Comitê de Ministros. A Assembléia é consti- 
tuida de membros dos vários Parlamentos nacionais. designados 
por Estes. Ela deve reunir-se todos os anos durante um més. 
Desde 1950, entretanto. êste período é dividido em duas partes. 
realizando-se uma sessao de 15 dias em maio e outra no fim 
do outono. O s  membros da Assemblèia desempenham mandato 
individual, sem caráter imperativo: Eles não formam em con- 
junto delegação oficial de seu pais. nem agem e m  nome dos 
respectivos Governos. 

A Assembléia conta atualmente I35 membros. assim distri- 
buídos pelos Estados nela representados: 

França .................... ... .... . . . .  18 
Gr5-Bretanha .......................... 18 

................................. Itália 18 
Alemanha Ocidental ..................... 18 
Turquia ................... ... ........ 10 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Países Baixos 7 
................................ Grecia 7 

Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Austria ............................... 6 
Dinamarca ............................. 5 
Noruega ................... .. ......... 5 
Irlanda ............................... 4 
Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
IsIãndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

O Conselho dispõe de u m  Secretariado-Geral. com cêrca 
de 260 funcionários. oriundos de todos OS países-membros e 
nomeados pela Assembléia. sob recomendação do Comitê de 
Ministros. O Secretariado está dividido em quatro ddiretorias - Dirctoria Política. Diretoria dos Serviços da Assembkia. 
Diretoria de Imprensa. Diretoria de Pesquisas - e em vsrios 
departamentos administratjvos. 

Neste primeiro decênio de vida. o Conselho da Europa 
realizou uma tarefa de excepcional importância. a despeito da 
limitacão de seus poderes. Por sua preseqa pcrsuaslva e por 
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sua ação ag lutinadora, o Conselho contribuiu decisivamente 
para que os Governos e a opiniao da Europa passassem a 
pensar e a agir em têrmos europeus. o que imp6s ao conceito 
de soberania política as atenuaqões que tornaram possível o 
advento de instituições de natureza supernacional. como a 
Comunidade Européia do Carvão e do Aço. o Mercado Comum 
Europeu e a Côrte Européia de Direitos Humanos. 

O pensamento idealizador do Conselho da Europa, como o 
arcabouço da futura unificação européia, encontrou a princípio. 
como era natural. muitas relutãncias. porem. em pouco tempo, 
tornou-se um pensamento dominador, que hoje tem signifícada 
positivo e de longo alcance. Não é o Conselho, evidentemente. 
u m  govêrno pan-europeu. nem uma autoridade internacional a 
q u e  as soberanias tradicionais estejam submetidas, porem é. 
sem dijvida. um grande forum para o livre debate dos pro- 
blemas fundamentais d a  Europa. e um valiwo instrumento de 
coordenação de todos os esforços tendentes a integragáo politica 
do velho Confiriente. De direito e de fato. tomou-se o Con- 
selho. em pouco tempo, o centro inspirador e a fõrça propulsora 
d a  unificaçgo da Europa democrática. 

O PROBLEMA DA ARGÉLIA 

Em discurso proferido em Paris a 16 de setembro de 
1959. o Presidente da Reuública Francesa. General Charles de 
Gaulle, traçou os lineamentos de uma política radicalmente 
nova para a França com referemia a Argélia. Culminando 
os pronunciamentos inovadores que. s6bre a questão, tem feito 
desde a sua ascwsão ao Poder em 1.O de junho de 1958, o 
General de GauIle. aceitando negociar em pé de igualdade com 
os insurretoç, reformulou a política metropolitana ao propor 
aos argelinos mediante plebiscito a realizar-se a base do sufrá- 
gio universal, a autodeterminação. equacionada com uma das 
três seguintes opções possíveis: a secessZo absoluta. sem qual- 
quer prosseguimento no auxilio econõmica de parte da França: 
a integraçáo completa do departamento argelino na França. 
sem quaisquer distinções; ou a associação com a França. funda- 
da na autonomia regional definida por uma estrutura federativa 
própria. 

Por ser um documento de singular significação politica. e 
prenunciar o alvorecer de uma nova era de paz e prosperidade 
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nas ensanguentadas relações franca-argelinas. vai adiante re- 
produzido o discurso do Presidente da República Francesa: 

DISCURSO DO PRESIDENTE CHARLES DE GAULLE 

nNossa recuperacão continua. B claro que  náo devemos 
envaidecer-nos por isto. No domínio técnico. por exemplo, 
ainda não chegamos ao ponto de lançar foguetes 2 Lua. Entre- 
tanto. nestes quinze meses, nossos assuntos progrediram. 

A unidade nacional está recomposta. A República dispõe 
de instituiCões sólidas e estáveis. O equilíbrio das finanqas, das 
trocas. da moeda está firmemente estabelecido. E m  conse- 
qüência. os franceses e, portanto. os trabalhadores industriais e 
agrícolas, estáo libertos do drama da inrlação e da recessáo. 
Sõbre a base assim firmada e à medida que os realiza a nova 
expansão. pode-se construir o progresso social e organizar a 
cooperacão das diversas categorias de que depende a economia. 
prosseguir na tarefa essencial da formação de nossa juventude, 
desenvolver nossos meios de pesquisa cientifica e técnica. De 
outro lado. foi fundada a Comunidade entre a França, onze 
Estados africanos e a República maigache. Enfim, num mundo 
em que se trata de sahaguzrdar  ao mesmo tempo a liberdade 
e a paz. nossa voz e ouvida. 

Entretanto. continua colocado perante a França um dificil 
e sangrento problema: o problema da Argélia. Cabe-nos 
resolvê-lo. Certamente não o conseguiremos lanqando a face 
uns dos outros ~logaris est+reis e simplistas. de um e outro lado. 
que obscurecem. em sentido oposto, interêsses. paixões e qui- 
meras. Nós o fazemos como uma grandc nação e pelo Unico 
meio válido. Qcero refirir-me 5 livre escolha que os argelinos 
farão. Eles mesmos, de seu futum. 

Em verdade, muito ja foi feito para preparar esta solução. 
Primeiro. pela pacificação. Porque nada pode ser ajustado 
enquanto perdura o conflito. A Esse respeito. não digo que 
já estejamos no fim. Mas afirmo que não há comparaçào 
alguma entre o que havia. há dois ou três anos. quanto A 
segurança das pessoas e da propriedade, e a situacão atual. 
Nosso Exército cumpre sua missão com coragem e habilidade. 
conbatendo o adversário e mantendo com a população contactos 
amplos e profundos que jamais tinham sido estabelecidos. Que 
nossos soldados. particularmente os 120000 que são muçul- 
manos, tenham fraquejado diante de seu dever. OU bem que a 
massa argelina se tenha voltado contra a França, isto era. 
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ent.20, o desastre! Mas como este não ocorreu, o triunfo da 
ordem pública, embora não seja eminente, já est2 bem enca- 
minhado. 

A segunda condição é que todos os argelinos tenham o 
meio de SE exprimir pelo sufrágio verdadeiramente universal. 
-4te o ano  passado. êles jamais o tiveram. No presente. eles 
o têm. graças 5 iguddade de direitos no col@gio único. sob a 
garantia de que as comunidades mais numerosas. as dos muçul- 
nianos. têm a segurança de obter em todos os escrutínios a 
grznde maioria dos eleitos. E S ~ B  foi uma transformaçáo da 
mais vasta envergadura; literalmente. uma revolução. 

N o  dia 28 de setembro último os argelinos, pelo refe- 
rendurn, adotaram a Constituicão e acentuaram sua intenção de 
que o futuro da Argélia seja construido com a França. A 30 
de novembro, elegeram seus deputados: a 19 de abril, seus 
conselhos municipais: a 31 de maio. seus senadores. Sem 
dúvida, não faltam pessoas que pretendam que. na situaçáo 
em que se encontravam os eleitores, pressionados pelas fôrps 
da ordem e ameaçados pelos insurretos. essas consultas não 
podem ser sinceras. a náo ser em medida limitada. Entretanto. 
elas ocorreram nas cidades s nos campos. com uma grande 
massa de votantes. E. mesmo ZFOS O referendum. a colabora- 
c50 foi geral, espontãnea e entusiasta. E m  todo caso, o caminho 
esta aberto. Desde que ocorra o apaziguamento. poderá ser 
utilizado ainda mais livre e amplamente. No ano vindouro 
ter& lugar a eleiçgo dos conselhos administrativos. econ6micos 
c sociais. que deliberarão. junto ao Delegado-geral. sõbre o 
desenvolvimento da Argélia. 

Entretanto. resolver o problema argelino não é somente 
a ordem ou proporcionar ãs pessoas o direito de 

dispor de sj mesmas; trata-se de um problema humano. Lá 
vegetam populações que duplicam todos os 35 anos, sóbre um 
tertitiirio em grande parte inculto e desprovido de minas, usinas. 
de fontes de poderio energetico. e S o  em suas três quartas 
partes. mergulhadas na miséria que é. como que sua situaqão 
natural. É preciso que os argelianos possam trabalhar. que 
suas elites se destaquem e se formem. que seu solo e seu subsolo 
produzam bem mais e melhor. Isto implica num grande esfòrço 
inicial de valorização econõmica e de desenvolvimento social. 
Este esfõrço está em Curso. 

Em 1959, a França terá empregado na Argélia. para não 
falar dos investimentos publicos e dos gastos de administração. 
cérca de duzentos bilhões de francos. Empregará mais nos 
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próximos anos. a medida que se concretizar o plano de Cons- 
tantine. Ha dez meses uma centena de usinas pediram para 
lá se instalar. Oito mil hectares de terra fertil estão em vias 
de serem distribuídos aos agricultores rnu~dmanos. Mais de 
cinquenta mil argelinos trabalham na metrâpole. O nirmero 
de muqulmanos que ocupam empregos públicos aumentou de 
cinco mil. Na reabertura das aulas. as escolas receberam 870 
mil aluaos. no lugar de setecentos mil matriculados no ano 
passado e de 570 mil do ano atrasado. Em seis semanas o 
petróleo de Hassi-Mossaoud chegou à costa. em Bougie. No 
corrente ano. o petr6leo de Edjelé atingirá o gôlfo de Gabes. 
Em 1960. o gás de Hassir'Mel será distribuido em Argel e 
Oran. pretendendo-se alcanqar Bõne. A França quer e pode 
prosseguir com os argelinos, na tarefa que ela empreendeu e 
da qual somente ela é capar. a de fazer da Argklia. dentro de 
quinze anos, um pais pr6spero e produtivo. 

Graças ao progresso da pacificaç5o. ao progresso demo- 
crático. ao progresso social. pode-se. hoje. vislumbrar o mo- 
mento em que os homens e as mulheres residentes na Argélia 
estarão aptos para decidir seu pr6prio destino. uma vez por 
tõdaç, livremente. em pleno conhecimento de causa. Consí- 
derando tôdas as probabilidades locais. nacionais e internacio- 
nais. eu considero necessário aue Este caminho wara a auto- 
deterrninaqh seja proclamado hoje. E m  nome da'Franqa e da 
Reptiblica. investida do poder q u e  a Constituiçáo m e  atribui 
de consultar os cidadãos. enquanto Deus me permitir viver e 
o povo me escutar. eu me comprometo a consultar os argelinos. 
em seus doze departamentos, sôbre o destino que é1.z~ querem 
escolher. Naturalmente. eu farei tudo para que os franceses 
possam confirmar esta escolha. 

A questão ser2 posta aos argelinos. individualmente. Isto, 
porque. desde que o mundo é mundo, jamais existiu unidade. 
nem mesmo. com mais forte razão. sôbre a soberania argelina. 
Cartagineses. romanos. vândalos. bisantinos, árabes. turcos, 
franceses. dternadamente, penetram no pais. sem que houvesse 
em qualquer instante e de alguma maneira. um Estado Argelino. 
Quanto B data das eleições eu a fixarei no momento oportuno. 
mas nunca depois de quatro anos em seguida ao retõrno da 
paz efetiva: isto é. uma vez conquistada uma situação tal. de 
modo a sue as emboscadas e os atentados não condenem a 
morte duzentas pessoas por ano. O período de espera dwe 
ser destinado ao regresso a vida normal. a evacuar os campos 
de concentração e as prisões, ao regresso dos exilados, ao 
restabelecimento das Iiberdadeç individuais e públicas e a per- 



mitir a população a completa tomada de consciência da situaqáo. 
Convido, desde logo, a imprensa do mundo inteiro para assistir 
livremente a Este acontecimento decisivo. 

Porém. qual o destino politico que os argelinos terão para 
escolher na paz? Todos sabem que. te6ricamente. é possível 
imaginar três caminhos. Como o interesse de todo o mundo. 
e tambêm 'da Franca, é que o assunto seja atacado sem nenhuma 
ambigüidade 7 116s deixaremos as coisas como elas estão H 

as trés soluções conveacionadas serão objeto de consulta. 

1Q - A secessão, na qual alguns acreditam encontrar a 
independência. A França abandonaria. assim, os argelinos. que 
manifestariam a vontade de se separarem. Éstes organizariam, 
sem a França, o territbrio onde vivem. as riquezas de que 
podem dispor. o govêrno que desejam. De minha parte, 
estou convencido que este reçuítado será irrealizável e desas- 
troso. A Argélia. sendo atualmente o que vemos, e o mundo 
aquilo que sabemos. a separação redundaria numa miserável 
desvantagem. num medonho caos politico. numa degola geral. 
exposta ã belicosa ditadura dos comunistas. Mas e preciso 
que este demônio seja exorcizado e que o seja pelos argelinos. 
Todavia, se êle deve aparecer por extraordinária maioria e 
sendo esta a vontade dos argelinos. a Fraqa cessara, com 
t6da certeza, de consagrar valores e dinheiro para servir uma 
causa sem esperança. Não 4 preciso dizer que. nesta hipbtese. 
todos os argelinos de qualquer origem que desejarem permanecer 
franceses. serao franceses de qualquer mudo e. se fôr necessá- 
rio, a França promoverá seu reagruparnento e instalação. De 
outra parte, tõdas as medidas seriam tomadas. pelo que a 
expforação. o transporte e o embarque do pettbleo do Saara 
que constitui patrimõnio francês e interessa a todo o Ocidente, 
sejam garantidos. aconteça o que acontecer. 

29 + A Jniegcação completa. tal como existe dentro da 
igualdade de direitos; os argelinos poderão exercer tõdas as 
funçbes políticas, administrativas e judiciárias do Estado e 
ingressar em todos os serviços públicos: beneficiando-se. em 
matéria de igualdade de salários. do seguro social. da instrução. 
da formação prolissional. de tõdas as regalias de que dispõe 
a Metropole; residindo e trabalhando onde bem entenderem no 
territorio da República: em suma, vivado com tõdas as ga- 
rantias, quaisquer que sejam sua religião e sua raqa, convivendo 
no mesmo nível dos outros cidadãos e constituindo parte inte- 
grante do povo francês que se estenderia desde entao. de 
Dunkerque a Tamanrasset. 
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30 C Govêrno de argelinos pelas argelinos. apoiados na 
ajuda da França e na mais estreita união com ela. visando a 
economia. a educação. a defesa e as relações exteriores, Neste 
caso, o regime interno da Argélia deveria ser do tipo federal. 
a fim de que as diversas comunidades francesa. árabe, kabyle. 
mozabita. &c. que coabitam no Pais. se cubram das garantias 
quanto a sua pr6pria vida e disponham de um quadro para a 
cooperação. 

Mas. já que está estabelecido h5 um ano. pelo sufragio 
universal. o colégio Unico. a representação muçufrnana majorí- 
teria, que o Euturo pohtico dos argelinos depende dos argelinos: 
já que está f i rmado  formal e solenemente. que. uma vez resta- 
belecida a paz. os argelinos darão a conhecer o destino que 
pretendem escolher. e que  não outro destino s e d o  o que dese- 
jarem. qualquer que seja seu programa. o que tenham feito o u  
donde t enham vindo se assim o desejam, qual pode ser o 
sentido da insurreição? 

Se e que os seus dirigentes reivindicam para os argelinos 
o direito de autodeterminação, muito bem todas as portas estão 
abertas. Se as rebeldes acreditam que, cessando a luta. èles 
serão entregues 5 justica, não tèm mais que discutir com as 
autoridades as condiqôes de seu  Iivre retôrno. da forma como 
eu propus oferecendo a paz dos bravos. se os homens que 
integram a organização política da insurreiqáo pensam que 
serão escluidos dos debates, após o escrutinio. enEim. das insti- 
tuições, que determinarão o destino da Argélia c assegurarão 
sua vida política. eu afirmo q u e  Eles. como os demais. sem 
esceção. terão o audit6rio. a palavra, o lugar. que Ihes confe- 
riráo os votos dos cidadãos. Por que. então. os combates 
odiosos e os atentados Eratricidas. que ainda devastam a 
ArgSlia, continuam. apesar disso? 

.4 menos que seja obra de urna minoria ambiciosa. resolvida 
a estabelecer pela Eõrça e pelo terror sua ditadura totalitária e 
julgando poder conseguir que um dia. a República lhe conceda 
o privilégio de discutir na mesma mesa. acerca do destino da 
Argelia. tratando-os como se fòssern o governo argelino. Não 
há qualquer possibilidade da França se prestar a esse papel 
arbitraria. A sorte dos argelinos pertence aos argelinos. não 
sob a imposição da fõrqa bruta. mas diante da vontade que 
eles exprimirão atraves do sufrágio universal. Com eles e por 
Eles a Franca garantirá a liberdade de escolha. 

Ao longo de alguns anos que se escoarão antes do es- 
perado evento, haverá imito o que fazer para que a Argdia 
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pacificada avalie. de fato, o que são o esteio e os objetivos 
de sua própria determinação. Disponho-me, pessoahente. a 
engajar-me no assunto. Por outro lado. o regulamento do 
futuro plebiscito devera ser. em tempo oportuno. elaborado e 
definido. Mas o caminha está traçado. A decisão está tomada. 
A partida é digna da França*. 

ESTADOS AFRICANOS INDEPENDENTES 

O movimento que tem em vista a instituição de uma Co- 
munidade de Estados Africanos Independentes progride lenta- 
mente. por6m já apresenta algumas perspectivas de êxito *. 
E m  reunião realizada em fins de julho em Saniquellie. na 
Libéria. o Presidente desta Repfiblica e os Primeiros Ministros 
de Gana e da GujnE deliberaram convocar. para 1960. uma 
conferência de todos os Estados soberanos da Africa. inclusive 
dos que estão com data marcada para a acessão 2t indepen- 
dência. 

Os chefes de govêrno dos três países citados chegaram 
a acôrdo sõbre os princípios básicos de organização da Comu- 
nidade. Estes principios compreendem: a manutenção. por 
parte de cada participante, de sua identidade nacional e de 
sua estrutura constitucional: a não interferência de qualquer 
membro da Comunidade nos negócios internos de outro: ne- 
nhuma obrigação de qualqiler membro relativamente &s relaqões 
e à posição de outro membro na esfera interriacional: baiideira. 
lema e hino comuns. 

O objetivo principal do plana é a construção de uma 
Comunidade africana livre e prbspera. em beneficio de seus 
povos e dos demais povos do mundo. e n o  interêsse da paz 
e da seguranca internacional. Seu propósito imediato é o de 
ajudar os territórios africanos. ainda submetido- à dominação 
colonial. a concpistarern a emanúpaçãa politica. 

Concordaram também os três Governos: a) em deplorar 
a situação esistente nos Camarões e em considerar que a 
realizaqão de eleições livres. sob supervisão das Nacões LInidas, 
t o meio mais detivo de resolver a crise atual: b)  em apoiar 
a inscrição da questão da Argélia na agenda da XIV Assem- 
bl&ia Geral das Naqões Unidas; c) em condenar a discriminaqão 
racial sob qualquer fonna e. em particular. a pditica do 
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apartheid praticada .na União Sul-Africana; d ) em se consd- 
tarem sõbre todas as questões internacionais. a f im  de rnan- 
terem unidade de ação nas Nações Unidas. 

Subseqüentemente, de 4 a 8 de agósto, realizou-se em 
Monrdvia. capital da Libéria. outra reunião, de que participa- 
ram. além do Govérno desta República. os de Gana. Guiné. 
Etibpia, Libia. Marrocos. Tunisia. Sudão e República Ãrabe 
Unida: tendo ainda comparecido uma delegaçso do Govêmo 
revolucionáirio da Arséiia. ., 

Nesta última reunião foram adotadas as resoIuções se- 
guintes: a)  reconhecimento do Govêrno provisorio da Argélia: 
b )  declaração contrária aos testes nucleares no Saara: c)  
declaração sôbré a situação nos Camarões; d )  condenação de 
tõda discriminação racial; e) apêIo 2s potências colonialistas. 
a fim de que respeitem as aspira~ões de independencia dos 
povos ainda por elas dominados: E) apêlo ao Govêrno da União 
da Africa do Sul. para o cumprimento das resoIuções das 
Nações Unidas sôbre o Sudoeste Africano; g )  apêlo ao Go- 
vêrno da Grã-Bretanha. para que ponha têrmo ao estado de 
emergência no Níassa e liberte tedas as pessoas ali ilegal- 
mente detidas. 

PLANO DE PARTILHA DAS AGUAS DA 
BACIA DO INDO 

Desde 1954 o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento vem elaborando um plano de partilha. entre 
a fndia e o Paquistáo. das águas da bacia do Rio Indo. que 
corre através dos dois países. O problema resulta da circuns- 
tância de que as cabeceiras do grande rio. bem como de seus 
tributários, ficam em território da fndia. onde a utilização das 
águas. para fins de irrjgagão. poderia prejudicar a vasão 
normal do baixo curso. de aue depende também a agricultura 
do Paquist50. 

O plano deverá ser formalizado em tratado. já em prin- 
cipio admitido pelos dois Estados interessados. Os pontos 
principais a serem estipulados são os seguintes: 1)  a alocação 
das águas dos três rios (lado. Jbelum e Chenab) da parte 
oeste da bacia hidrogrifica ao Paquistão. e a alocação & 
fndia das hguas dos três rios (Sutley, Ravi e Beas) que correm 
no tado oriental; 2)  a construcáo pelo Paquistão de canais de 
distribuicão nos rios ocidentais. para levarem água às regiões 
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dêste pais até aqui servidas pelas águas dos rios orientais. 
devendo as obras de substituição ser custeadas pela fndia; 
3) durante a construção dessas obras a tndia aumentará a 
retirada das dguas dos rios orientais a medida que o Paquistáo 
for sendo compensado da perda correspondente. 

O custo do projeto e estimado em um bilhão de dãlares 
(USS 1,000.000,OOO). Parte data soma provira de emprksti- 
mos do Banco Internacional aos dois paises e o restante. de 
auxilios financeiros que deverão ser concedidos pela Austrdia, 
Canadá, Alemanha Ocidental. Nova Zelãndia. Grá-Bretanha e 
Estados Unidos. Para evitar o pêso de obrigaqóes acima da 
capacidade cambial dos países benefjciirios. espera-se que a 
contribuição estrangeira seja dada em forma de subsidios ou de 
empr~stimos resgatáveis em moeda local. 

A fndia já aprovou o orçammto das obras de engenharia 
a seu cargo. e ambos os Governos já concordaram no prazo 
de dez anos para a execução do projeto. B provável que o 
tratado em negociaç50 seja firmado no primeiro semestre de 
1960. parecendo certo que êle removerá muitas das dificuldades 
que ora entravam as relações entre os dois grandes paises da 
Commonwealth, ao mesmo tempo que abrira caminho a reali- 
zação de um gigantesco empreendimento de cooperaqão inter- 
nacional. 

NOVA DESIGNAÇÃO PARA O PACTO 
DE BAGDÁ 

Pacto de Bagdá era a designação dada ao Tratado de 
cooperação para segurança e defesa firmado. em fevereiro de 
1955, entre o Iraque e a Turquia. e aberto à participação de 
qualquer Estado-membro da Liga Átabe, ou de qualquer outro 
Estado interessado na seguranca e na paz do Oriente Médio, 
desde que reconhecido pelos dois signatãrios iniciais. No 
mesmo ano em que foi concluido. a Grã-Bretanha. o Paquistão 
e a Pérsia aderiram aos têrmos dêsse Tratado. que instituiu 
uma organização regional permanente. com um Conselho de 
nível ministerial. um Comitê Militar e um Comitê Econõmico. 

Logo ap6s a vitória da revolução que implantou a Repú- 
blica no Iraque. éste pais retirou-se da Organizacão que, entre- 
tanta. subsiste. por acardo oosterior dos membros remznes- 
centes. Por êsse motivo. em nota de 19 de agõsto do corrente 
ano. o Secretariado da Organizacão declarou que. a partir 
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daquela data. a designasão cPacto de Bagdá* era substituida 
por "Organização do Tratado Central" (Central Treaty Orga- 
nization). com a sigla "CENTO". 

NOVAS MISSÕES DIPLOMATICAS DO BRASIL 

Dando sequência ao programa de ampliação da rede de 
postos diplomáticos do Itamaraty. notadamente no que se refere 
aos países do bloco aho-asiático'. o Governo brasileiro. dese- 
joso de estreizar os laços e de intensificar o intercâmbio politico. 
econõmico e cultural entre o Brasil e o Reino do Marrocos. a 
República da Tunisia. Q Domínio do Ceilâo e a República das 
Filipinas. resolveu criar Missões diplomáticas. com categoria 
de Embzixadas, em Rabat, Tunes. Colombo (esta cumulativa 
coza a Enbaixada em Nova Delhi) e Manilha. 



DECLARAÇAO DE SANTIAGO DO CHILE" 

A Quinta Rcuniáo de Consulta 
de  ministros dc Rckções Exterio- 
res. INTERPRETANDO o anseio 
grral dos ~ o ~ o s  americanos de 
viver cm paz. ao amparo de ins- 
tiniiqões democráticas. dhcios a 
tdda intcrvençjo c a tõda influh- 
cia ?e csritcr totditiirio: 

Q u e  a fe Cos povos da A=&- 
rica no exctcicio rfttivo da demo- 
cracia rcpresntativa i o melhor 
meio dc promovc: scu progresso 
polirico c social (Rcsoluqrio XCV 
da Decixa Conferhcia Intcr-anç- 
ricana). do mesmo mo30 qcc o 
desenvolvimento mcional c ihtenui- 
vo da economia dos países amcri- 
canos. c a rnelihoria .do nivd de 
v:& d t  scw povos rcprcscnta o 
mclhor e mais sólido luadanicnto 
zbbrc qcc possa estabelecer-se a 
pdtica do r e i n e  dtmocr&tico c a 
es?abilidadc dc suas institui;ões 
(Resoiuç*~ da Comissão 15pecial 
para Estudar ri Formu!a~ão d,- 
Eorm Mrddas dc Cooperaçáo 
EcorLrnxa ) : 

Qw en sua R e s o l u ç á o  
XXXII. a Ncna Co~fcrkncia !n- 
tcrnacio~al Anericana. com O fim 
de salvaguardar a paz c manter o 
t ~ 3 y i t o  mútuo çntrc os Estados. 
resolvai cnrrc out-as ccusas rea- 
firmar sua dcciGo dc mznttr c 
estimular uma cktiva politlcn !a- 
óal c econõrnica. dtstinada a eic- 
var o nivcl dc vida de s c u  povos. 
assim como sua canric+o de que 
sO em um regime fundado cs ga- 
rmtia das ih rdadcs  e direitos 

essnciais da pessoa humana. é 
passivel alcanqar *te propbito; c 
condmar os mktdos de todo sis- 
tema que ttnda a suprimir os di- 
reitos c lihrdades politicas e civis. 
czpecidnenre a a e o  do comuais- 
mo intemcional ou de qualquer 
ro:ditarismo; 

Que em sua Redução XCV. 
2 D&im Conferzccia intcrameri- 
cana decidiu unir os esfoqos de 
mios os Estados Americanos a 
fim dc aplicar. desenvolver c aper- 
ieiçozr os principios do Sisena 
Iotcramcricano. Ee manc-ira qye 
ccmtituzm a baso de uma açao 
.Firme e so!id&ria. encaminhada a 
dcanqar cm breve prazo a reali- 
~açáo cfetiva do sistema democrã- 
tico representativo. da imp&io da 
justiqa e s c g u n n p  sociais e da 
m o p e q ã o  económica c cul~uraI. 
essenciais ao bem-estar t I p m -  
yeridade comuns dos povos do 
r &niir.cntc: 

Qcc a harmonia cntrc as Re- 
pfiblicas Americmas 56 @c ser 
cietiva na  medida em que o res- 
c ~ i t o  dos direitos hurnacos e das 
I!b~rdtdcs fundamentais c o cxcr- 
cicio da dcrrocracia reprcsfntativa 
sejnn uma realidade no ãmbito 
interno dc cada uma de!=, 16 que 
a cxperi&xia tcrn demonstrado qut 
a falta àe acatamento de tais prin- 
c ipio~ C fonte dr prrturbaqlo gc- 
ral e i6 origeu! a ernigraçdes que 
%sfibrn treguentcs c graves ten- 
zbos pcliticas CXTC O Estado de 
que procedem e os Estados que as 
recebem: 

Que a existhcia de regimes 
xtiderrocrãticos constitui uma vio- 
iq30 dos principios em qne se 

Aprovada pela Quinto Wunlao tlr Consult;~ dos Mlnlstmu de Rels~Dcs 
Estctiores das Rcp6blic3.r drnerlcnzms. *%liada c-m Salltlhpo do Chilc. do 
i? 1 IR de a@to de 1959. 
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funda a Organizaçso dos btados 
Americanos c um perigo para a 
convivhda so!idária e pacifica no 
Hcmisferio: e 

Quc Co conveniente enunriar. 
sem cqràttir mumerativo. alguns 
principias r atributos d o  sistema de- 
mocrdtico neste HcmisfQio. com o 
fim de permitir A opiniáo pública. 
nacional e internacional. detrrmkar 
o grau de identificaçk dos regines 
F O ~ C O S  c 20, govcrnos com 
aquêlc sistrma, cõntrlbuindo dêsse 
m d o  para a errAcaqão das for- 
mas dc ditadura, despotismo ou ti- 
rania. sem enfraquecer o respeito 
a faculdade que tém os povos d r  
ewolhtr l i ~ ~ c n c n t r  sczs formas de 
gov&mo; 

DECLARA: 

1 .  O principio do impCrio 
& lei deve ser assegurado me- 
diante a independhcia dos @e- 
res e a FiscalizaçSo da Icgalididc 
dos atos do govómo gor drgsm 
jun5diuonais do h d o .  

2 .  Os governos das Repú- 
blicas americanas devem surgir & 
deiç&s livres. 

3. .A perpctuaçao no P d e r .  
ou o exercicio dh tc  sem prazo 
dctermjnado e com manifesto prc- 
p&to de perpetuaç90. d o  incom- 

pativeis com o cxrrcicio efcrivo 
da Democracia. 

$. &- governos dos Estados 
Amtlricanos devem manter um re- 
gimc de liberdade individual c de 
justiia social fundado no rcspfi:o 
dos direitos fundazentais da piis- 
soa humana. 

5 .  Os aircitos humanos h- 
corporados na !egislsçáo dos Es- 
tadcs Amcricanos devem ser prote- 
gidos por mcios judiciais cficazcs. 

6. O u s o  sistemático da 
proscri$áo política 4 contr3rio 5 
ordem dcmocrãticz americana. 

7. A liberdade dc imprensa. 
rAdio telcvkáo. c em geral a 
liberdadc de i n f o r m z ~ i o  e de eu- 
prtssão, SZO condiçdes cssecciais 
para a existèmia dc um mg*e 
dtmccrático. 

8. Os EMzdm Arnericacos. 
com o fim dc fortalecer as institui- 
ç&s democr6ticas. dwem cooperar 
cntre SI. na medida de seus recur- 
sos c dentro dos t8rmos Cc suas 
lei% para consolidar r desenvolver 
sua estrutura econ&mica, e com o 
fim de waxgui r  justas e humanas 
condiçócs de vida para wus p 
VOS: e 

RESOLVE : 

Esta deciaraçào ser5 conhecida 
com o nome de "Declaraç30 de 
Santiago do Chile". 

CONVENÇAO INTERNACIONAL DO CAFB * 

Pcehbuio - Cs govcrnos cujas fcacomias t. nivel de vida 
dos paises signatários desta Con- dependem principalmente desse pro- 
vcnçZo, coriscieatts dos riscos que duto dc base: 
ieprcst-ntam o drsequilbrio atual Convencionan que e nec&- 
mire e produq50 e O COMUEO do rro realizar um zcírido temporário 
café. e da coustanre aclirnulaç9~ de permitido &cgar.se a um Acórdo 
cstcqccs oos países produtores. a longo prazo capar de fornecer 

Texto da Convençao firmada em TTashln*ton. a 2 4  de setembro de 
1953, peios rdses cafeeiros da Am6dca. Portugzii e Cornunldade Rances& e 
aberto B, s d e d o  dos demais palsec: produtores O Aczrdo Cafbiro Latino- 
-Ameriano. dc 18 de outubro de 1957. e* publicado ne RCrbra Brudlleiriz 
de PoHricra I ; ! : r m & o ~ l  (S.* 1. pkalna 191). 
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reso!uções adeqcadas a uma situa- 
$no til0 prejuditial aos intcrèsse 
das produtores e dos consumidores 
c de assegurar a normaiii<50 do 
comercio nos anos a virem: 

Resolvem encarregar a comis- 
sào corrcrpondente do Grupo de 
Estudo do Cafe, com UTashi3gton 
corr.0 s d ,  da çxecuCAo d k r s  es- 
tudos, cm colaboraq~o com as h- 
tkuiçócs internacionais competcn- 
tes. espcialmcrte a EAO. o Ban- 
co ~ u n d i a l  e outros organismos 
especlalizados das Naqòes Unidas. 
c que. terminados esses estudos, a 
comissáo prepare r;m projcto de 
zcôrdo ri longo prazo. Ésses es- 
tudas nos quau ser5 Útil conrar 
corn a participaç3o dos países coa- 
sumidorcs. dever20 examinar os 
problemas de produçào. de consu- 
mo. de estoques c de com&ùo in- 
tcrnacional. e. como medida ime- 
diata. a5 dkposiçáes que seguem 
e que constituem um acõrdo a 
curto prazo cuja txcçuçSo é desti- 
nnda. de u m  parte. a c\+.itar a 
a u d a  dos prcqos. prejudicial a 
ecooonia dc tdor;. de outra parte. 
a manifestar o tspjriio de solida- 
riedade c dc coopcraçá~ nos quis 
o acàrdo a longo prazo dever5 se 
impkar c do qual os paiscs latino- 
-ameficanos ja forneceram a prova 
dcnnrc os dois dtimos a w s  ca- 
feeiros. 

Art. 1: - Oòjrtiwo - 0 
objctivo da Convenção Internacio- 
nal do C a f k  adaptar s oferta do 
d e  5 FrOCura. assegurar a c o b  
a ç á o  ordcnada do produto nos 
mercados inttmacionais e animar 
seu consumo no mundo inteiro. 
ccntribtiindo assim para a intcnsi- 
ficaeo do con?Crcio entrç os paises 
prdutorts  r coasumidom. 

A*. 7' - A Cmt-enqao ter2 
uma duraçao de um ano a parrir 
dc 1' de outubro dc I959 e poderá 
scr rcnovada por iniciativa do 

Grtsclho Diretor após consulta 
COZI os pises  signatarios. 

h. 3' - O Consclho Diz,.- 
ror - O contrõle c a c x a ~ ã o  & 
Ccnvcn~áo sssim como a elabora- 
qiÍo e a adogão dr tõdas as mcdi- 
das ncce&rias para sua apliwáo 
cs*ü~Zo a cargo de um Conselno 
Circtor. O Comelho se comporrí 
dc um rcprescntante de cada pais 
signatário ou de seu suplente. O 
Conselho Diretor clcgcr6 mtrc seus 
delegdos tituiares e com cahter 
pessoal. um Presidente c um Vice- 
Presidente. que não poderão dele- 
gar seus podcres O Swtn%n+ 
Geral da Ccnvenm Latino-Ameri- 
cana dc Café (Sr. João dc Olivei- 
ra Stntos. do Brasil) será encarre- 
gado de ascgurar OS trabalhos do 
Sccrcmriado da Convrnção ztual 
are qce o Conselho Orctor na sua 
primeira reunião tomc uma deci+ 
são definitiva a è m  respeito. 

Além dos deveits c facuida- 
dcs estabeletidos por e s u  Conven- 
cão. o Conselho Diretor adorar2 
MU proprio regimento. aprovara 
seu orqamcnto. farA relatbrios &- 
brc suas aiividades e mso~ver6 as 
situaqões extraordinritias que sc 
aprcsentzrem em cons~qüfncia da 
nplicaqão desta Gnvenção c c20 
 revistas por ela. 

A sede do Conselho Diretor 
..era a cidade de Washington. D. 
0. O Conselho Diretor se reunid 
pelo meno$ uma VFZ todos os dois 
nescs e poder5 se reunir em scs- 
sSo emtrdordinhia quando a maio- 
ria dos. paises signat6ria o pdir .  
O Conselho Diretor se reunira oor- 
malmcnte em sua sede, s a 1 v o  
quando puder ser julgado util 
faz*-10 em outro lugar. 

Art. +e - AprouaçHo das Re- 
$3!~1gõCs - Tõda rqiio do Conse- 
lho Díretoi  deve^ refletir a opi- 
cilo da maiotia dos p i s e s  signa- 
tArios. O comentirncnto de cada 
pais ser8 nccessirio em cada caso. 

Art. 5' - ComuJta entre os 
piscs  porricipanrts - h reuní*s 
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que efetuarcrn os paises signatbrios 
com interesses comuns para a ado- 
ção dc medidas adicionais rmden- 
tes a fortalecer os 05ietivos da 
Chvenção se rcalizarGo sob os 
acspicios do Coxelho Diretor. 
que pcdid a coIatorapo dc iodos 
os oltros paiscs sigrs&Mos. 

k. 6: - Quo:as - Os pqi- 
sm sigoatkrios se compromte;-. a 
limitar suas exportaç*~ dc café 
no pcriodo dc I' dc ourub-o de 
:959 a Xl dc setembro de 1969. 
de acõrdo COT OS co~:mçentcs 
assinalados no h c x o  1. ou dc 
rcãr2o com as disposições scguin- 
tC5 : 

As quotas for- ectabclccidas 
levando cm conta: a )  una  p x -  
ccntagen dc 93 par cento das CX- 

Wrtaçks efetuadas d u r a n t e  o 
melhor ano dz dtima d h d a  
( 19-9-1958 ) : b) urra pcrcentagen 
cibxima de 85 por cmto  da pra- 
d o ç b  exponAvel real. coriformc ã 

cstimativz fsits pelo Dcpartamcn;~ 
de Agricu1n;rz dos Etados Unidos 
srgcrido p&licaçGcs feitas durante 
os meses de jantiro c dc marco do 
ano de 1960. 

Para os paises cuja produçáo 
expr'dvcl C inferior ri 2.053.000 
de sacas. o Ccrst'ho Diretor pro- 
cedera, a ptdjdos disscs paises, a 
um rcajustamcn:~ de suas quotas 
ate o nàxiffio dc 85 por cento que 
scrl calculado segundo a produçiio 
cxpoeável durantc os rncsn de 
janeiro t março de 1960. 

Os conting~ntm sáo àcstina- 
dos aos paises considerados como 
sendo consum:dores tradicionais. 
Ai exportaçdcs para os mcrcsdos 
novos enumerados na lista do ane- 
xo numero 2 serão sujeitos ao 
contrõlc estabtlccido dc conformi- 
dade com as mdalidadcs previstas 
no mesmo aneso. 

As quotas destinadas aos pai- 
ses n30 seráo uarrsfcriveis entre 
Eles. parcial ou totalmwte. 

Ar:. 7: - &!mo de exyicrta- - os paipcs signathrios po- 
dcriic rnantcr s c . ~  proprio rcgimc 
de euportaçio mas se comprome- 
tem a unir srs esfor~os Tara que 
o contiagcritc total dc eaporta(Zo 
seja proporcionzi e i g u a l ~ ~ n t e  dis- 
tribuido por trimestre a f i z  dc 
cquiiit;rar a o k a  e a piccura. 

Para asscgurzr v controle das 
çxpc~rteqões, o CaaseIh Erc to r  
podrrA utihai- os scrviqos de ar- 
qanizaç6cs fiscais cspecializadas de 
reputaçzo universal. 

Art. S' - Conszimo intcrm - 
Cada pais signat8rio se compro- 
~ c ; e  a adotzi tòdns as mdidas 
smcetiveis de produzirem um au- 
mento subsiancial de scu consumo 
interno. 

Art. 9' - Co.~crcio ir;:crio; - C s  paises sigmtGrios considc- 
raa  indispensável cfetuar una 
caaparha dc. prcpsgaoda destimda 
a aumentar a procura 20 cafE cos 
paises consumidores. Essr campa- 
nha s@ coordenada pclo Conselho 
- 
Diretor. 

0 s  paists signat2rios desta 
Convenção cstab!eceiac! ? a r a 
455e efeito um prograca 6,e tta- 
taiho qce figura no ancxo núme- 
ro 3. %e programa d t  trabalho 
s e r i  submetido L co3sidcraçáo dos 
governos. K o  curso da sua pri- 
=eira scs-o. o Comlho DLrrtor 
sc p r o 3 u n c i a r 5 definitiva- 
mente sobrc esse programa. 

Art. 10 - Adrnisgo dc novos 
mewhros - A presente Conven- 
~á.0  f i m  aberta L assinatura de 
todos os paiws produtores que mo 
tenham podido dar sua ap.mvaç%o 
a data da assinatura. O Canselho 
Diretor f i x d  as condiç6es nas 
quais a admiao desses paises po- 
der& ser aceita." 
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ANEXO I 

Quotas de e x p r t ã ~ a o  para o ano cafeeiro i959-1063: 

Brasii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co!&Dia . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Costa Ric2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eqwdo: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E1 Salvado: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Guatemaia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haiti 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Honduras 
Mkxico ................... 
Nicarjgua . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pariam2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Repiibhca hrnicicana 
Vtmsurla . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portugai . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Com. Frãnc. . . . . . . . . . . . . . . . .  

ANEXO 2 

As exportaç3c~ de cafc qcc os 
paises signatanos ~ F e ~ w a i o  para 
cavos mercados náo serão com- 
prccndidas cos seus contingentes. 
Os paiscs seguintes G o  corisidma- 
dos como novos mrrcados: Bul- 
gárit. f i i l ao ,  China Continentsl. 
Tziwan. Filipioas. Hungna. lra- 
que, Irã. Japao, PoIõnia. Corkia do 
Norte. Cur$is do Sul, Viemam. 
Victminh, R u m à n i a . Tailàndia. 
Rirçria Soviktica. 

Garanti&< banciriirias dos países 
imporradores serão exigidas pelos 
países cxpfladorcs a fim de evi- 
tar que os forneciuxntos de cafe 
para um novo mercado sejam cx- 
portados para wn mewado tradi- 
cional. 

As rcrnessas de cafC destina- 
das a novas mercados dever20 ser 
marcadas dc maneira a serem fa- 
cilmente idcntificadas. Os do- 
cumentos dc cmbarqiie correspon- 
dentes dcvcrãi especificar o #?to 

Final dc d e s t ~ o  t e.c  nenhum caso 
os elii5arqu~s poder20 ser tietua- 
dos com a r n o  de põrto. As 
vendas crn consignaç!&o &o serão 
pc-rmitidas em caso nenhum. 

Quando um pais signauirio 
esportar cafi para um ncrcado 
novo informati a rcspeito ao Coo- 
selho Diretor nos 30 dias que sc 
seguirem 3 data ao embarque c 
fornecerA todos os &talhes q w  
prrmitam 20 Comlho Drctor oa- 
raotir que OS ~ P T I L O S  do acõrdo 
foram respeitados. 

Tõda racssa destinada a Y r n  
novo m c ~ a d o  qire tiver sido des- 
viada ou reexportada total ou par- 
cialmente para mercados tradicio- 
nais. ser2 rcdmkia do co~5ngcnte 
de exportz@o do pais produtor. 

O Cunsclho Dirctor se esfor- 
gari em assegurar que todos os 
paises importadores exijam certifi- 
cadas de origem e de a l h d e g a  de 
cada remessa para facilitar assim 
o contriile de reexportações even-- 
tuais de mercados novos para os 
mercados tradicionais. 
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Programas de Trabdho 

Para a psblicidade destinada 
a aumentar o consumo d o  cafe 
(art. 9 : )  : 

1 ) Para o finanaamento da 
campanha de propaganda. prevista 
no artigo 99 da Gnvenção. os  
paiws signathlos se comprometem 
a entregar uma contribuiçilo ao 
Canselho Diretor. Essa contribui- 
e o  xr6 de 25 cerbs em divisa 
americana ou seu equivalente em 
moeda comw-nivcl. para cada saca 
de 60 q ~ 1 o s  exportada durante o 
ano cafeeiro entre 1: de outubro 
de 1959 e 30 dt sctembro de 1960: 

21 Parr os pises produtores 
da Comunidade Francesa e do Ca- 
rnara~  assim como para as p m  
vincias portiígucsas de Ultramar a 
contribuiçao i Fixada em 15 c d s .  

Para completar essa aç5o de 
propaganda. Pssés mcsicos p i s e s  
SE ComPrometcm a entreaar irs or- 
ganiza&~ de corres- 
pondcntes uma contribuiç20 sõbrc 
&i compras eFetuadas. respectiva- 
mente. pcla França c por Portc- 
gd. nos paises rncrcionados acima 
durõntc a duração da Convenção: 

3) No seio do Consclho Di- 
re:ot. uma comissão do cinco mem- 

bros ( 3  designados pelos paises 
da AméRca Iatina e 2 pelos pzíses 
africanos) será. encarregada de re- 
partir entre as organiwç&s dc 
propaganda j u i g a k  competentes 
as contribuiç&s feitas pelos paises 
sigoat6rios; 

4 )  No que conceme aos pai- 
scs cor?sumidores nos quais exista 
uma organiraç&o nacional de pro- 
paganda aprovada pelo Conselho 
Diretor, essa organiwçzo recebed 
subvenc&s cquivaientes pelo me- 
nos a 2/3 da contribuiçáo corra- 
pondente * imprtap3es procedeu- 
tee dos p a i s e s signatiúios. 0 
-!do f i c d  h d ispos i~o  da cornis- 
&o a fim de financiar campanhas 
especificas que se julguem ü t ~ i s .  

5) A comisão serã ainda en- 
carregada dc coordenar as aç&s 
d r  propaganda empreendidas pelas 
divems organiações e de especi- 
ficar as medidas a sfmm utilizadas 
nos paises comumidores qw não 
tenham oiganizaçao pr~pria. 

6)  Recomecda-se a todos os 
paises signathrios que efetucm, no 
maximo 30 d i a  após % assinatura 
da Convenq50. um p a g a m e  n t o 
equivalente a um quarto dr sua 
contribuiçáo total. Os pagamentos 
ulteriores devefio efetuar-x cada 
trimectre". 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO TBCNICO- 
-ADMINISTRATIVA ENTRE O BRASIL E A 

FRANÇA * 

"Senhor Embaixador. tuno r comvcnientc cos terxos dos 
Tenho a honra de levar ao cntcndimentos havidos entre os 

conhcùmento de Vossa Excelència S-nhores João Guilherme de Ara- 
que o Governo brasileira. desejoso gdo. Direi~r-Geral do &parta- 
c i t  consolidar e de$en\*olver a mento Administrativo do Semiço 
coqwraqáo trcniw-adminisrratix-a Público. c Hcnri Bourdeau dc 
cotrc. o Brasil e a França. e de Footmay. Dirc:or da "Ecole Na- 
colb-Ia, ao mesmo tempo. e n  : i o n a 1 c d'Adminisrration". coa- 
bases duradourx. cousidma opor- cluir um Acvrdo & seguinte teor: 

Toxto d o  AcGrdo f lrmada a 6 de outubro dc 1959. por t roca  de noas .  
.entre o Dr. Hor3cfo TAkr. ãf$nih~-~ d s  R c h ~ i & s  Exteriores. i? c Sr. Bernard 
H~rdlon.  Emtalxador da Pnnca., 



ARTIGO 1" ccooperação 
tçcnico-adminis~ati\pa, definida no 
presente Acòrdo. se exercer& pelo 
Brasil. sob a autoridade ?o Mi- 
3i~tPrio das Relações Exteriores. e. 
pela França. sob a autoridade do 
Embaixada da Franqa no Brasil. 
A CXPCUÇ~O d~ presente Acõrdo 
xrA assegurada. na França. pelo 
Diretor da "Ecole h' a t i o n a 1 c 
d'Adrainisuation". e no Brzsil, pelo 
Diretor-Geral do Dcpartammto 
Adminis:rativo do Serviço Púb!ico 
íDASP). 

ARTIGO 7" A cixipcrz@o 
tccnico-administrativa c n t r e as 
Partes se realizará da  seguinte 
mzccira: 

a )  pela partitipaq30 dc pro- 
fcsôres Franceses na forma;áo ge- 
ral dos funcioriários do Governo 
Fccícral brasileiro. nas esco!as ou 
ccntros de apdeiçoamcnto cxistw- 
tcc, ou a serem c r i a d ~ .  particular- 
mcctc ca Escola do Scn~iço Pú- 
blico: 

b )  pela participaqáo de pro- 
fcssbres, ou de especiíilistar fran- 
ceses. na formaeo especializada 
de funcion8rios brasjlciros nos cs- 
tabcIecimentos nacionais dc cn- 
sino: 

c) pelo envio de funcioni 
rios brasilcmx para estagisr em 
escolas. WJ sen'iços tkcnicos fran- 
cews; 

d) pela participação de tfc- 
nicos ao estuda de Fovas técnicas 
administrativas. de reformas. ou 
d t  novos mCtodos de ensino. por 
conta de tima oli dc outra Partc: 

c) pelo cnvic, ao Brasil. c. 
particularmcntr, ao DASP Ze fun- 
ciomlrios franceses: 

I )  p i o  n v i o .  (i França. dc 
flincionArios. ou de ptrso~alidadcs 
do B r a s i 1 . parciculamcritc. ao 
"Crritre dcs Hautcs Etudrs Admi- 
nistratives" c ao "&atrc de For- 
mztion des Esperts Intcrnacio- 
naux": 

g )  pela participas20 dc pro- 
fesdres brasileiros na formação 
geral dos hccionèrros do G o v h o  
francts. 

A R T E 0  3' No prirceüo sr- 
mcstrc de cada ano de aplicaç&o 
do presente Acõrdo. ser$ fixaCo. 
mediante rntmdimmto direto entw 
as Partc~.  o programa .Ze coopera- 
çáo ttjcnico-acininistrativo a ser 
cxecutado durante o ano scguínte. 

ARTIGO -P Ã fim dc facilb 
tar a excccçáo do programa de 
cca~cração t&aico-zdministrativa. 
prevista reste Acòrdo. as Partes 
camunicar-se-ão. e= tcnipo útil. 
tosas as inforloaq*~ neccss5rias 
sõbre OS programas de formação 
e de aperfeiçoamento de scus pró- 
prios funcionArios. quanto as mas 
necessidades em p r ~ f e s õ r e s  ou 
técnicos. assim como a respeito da 
natureza dos acõrdos concluidos. 
sõ5rc o assunto. ccm outtos Go- 
vcrnos. 

ARTTGO 5" As Partes dcter- 
minarão as cocdiçbes de execuqzo 
imediata da cooperação tecnico- 
-admininntiva. cspecialrncnte no  
caso de náo poderem c e m s  dis- 
poziç&s relativas a prazos ser 
aplicadas, desde a entrada em vi- 
gor do preso~tc Acbrdo. 

ARTIGO 6' I. As Partes 
estipdarão ant?ahcntc o número e 
n natuma dos lugares dc ensino 
scc S&O confiados. no Brasil. a 
profrssóres franceses para forma- 
çGo çeral do funcionalismo públi- 
co- O Ministério das RelaçõEs 
Extcriorcu dari a conhecer. den- 
tro de t rk  meses. a partir da assi- 
natura do Acõrdo. íis cspccialida- 
des e o n ú m r o  d-3scs pmfessáres 
para o primeiro ano dc atividades. 

2 .  A d~unm:sciio rclatjva 
zos profcssüres propostos ser6 en- 
trcguc a s  Xlinist&rio das R c l a ~ õ e s  
Extcriorcs. pe!o menos scis mcscs 
m t c s  do inicio de suas funçõus. 
Durante o rr.t?s que sc seguir ao 
uwio dessa documcntqáo. o hli- 
cisténo das Relzç&s Estcriorcs 
dar% a conhcccr os nomes dos can- 
didatos que reccbcram a aprora- 
c-áo do Gov&rno brasileiro. e con- 
firmará a indica~ão. a natureza do 
ensino B S C ~  núnistrado t a dura- 
ção do cuno. 



ÃRTIGO 7 O  1. h Partes 
fixar30 amalnentc o niimcro e a 
naturca d 3 ~  Iug3:~s de tmiDo que 
ser20 confiados. na França. a pro- 
fess0res Erasi!ciros para a forma- 
çáo gcral do fuacionalismo públi- 
co. Para o p.-imciro a o .  o 60- 
verno frances solicitarA c o 
verno brasileiro concordarã com o 
envio de uio profesmr brasiIeiro. 
A Enbaixada da Fraog no Brasil 
conunicarA. dtntro de tra meses 
a partir da assinatura do Acòido. 
2 rspecizlidede dbse professor. 

2 .  As disposiq.bs do artigo 
6'. 5 2.'. conccrntrtcs B riprescn- 
raçáo e aprovaçzo dos candidatos. 
serão aplicáveis. rnufatis mmafac- 
dis, r o  caso da prescntc art!go. 

ARTIGO 8' I .  Para o aper- 
iciçúanento. na França. dos fw- 
cionhios publicas brasileiros. o 
Gav&rno frances coricçdrrj bò!síts 
de duas chtegorias diferentes, rc- 
s e i ~ a d a  a primeira a funcion;irios 
de nível superior. A distribui~áo 
dos candidatos pelas duzs cattgo- 
rias será cfetuada prlo orgzo bra- 
si!ciro competente. 

2 .  O Gov?-rno franch fiuarh 
ãnmheíi tc  a número das &h$. 
Para o ptiffieiio ano. sc r l  fliado 
o numero de nove ! d s a s  para a 
primcira categoria c de setc bdlsas 
para a segunda. 

ARTIGO 9: As bolsas de 
primcira categoria darao accsso 
aos wguintcs cursos ou estiigios: 

a)  cursas normais da '-Ecole 
Nationale d'Administration". para 
funcionários brasileiros q w  rtiinarn 
as cor?di~õcs cst&cIccidas para 
admisGo. pc!o Conselho cit Admi- 
mstração da Escola; 

h! cicIos cspeciáis dc forca- 
Ç ~ O .  organizados pcla E.N.A. para 
ouvintcs estrangeiros; 

cj  c~tfighs no "Gentrç dcs 
Hautes E t u k  Admin~trativcs" 
para funcion~rios brasileiros de 30 
anos. prlo mccos. c 55 r3 másimo. 
qcc tcchan exercido fun+zi pP- 
hl ias  dc  alta rcspomabilidadc du- 
rante s e s  anos pclo mcnos: 

d )  est8gios no "G-ntre de 
Pormauon des Esperts I n t ~ r r ~ ~ t i o -  
nnux". que fuacioca na "Ponda- 
tio= Kztiona:~ des Scienccs Poli- 
tiqucs": 

c1 c s t 9 g i o s organizados 
jmto ao Couclho dc Estado, "111s- 
~cc t ion  dcs Fina-ces". "Cour dcs 
Compttic". ou outros srmíqm su- 
psricr~s do Estado. 

ARTIGO luq As bdsas  dc 
sfgunda categoria dão acesso. par- 
ticc!amcnr~, as seguintes cssco!as: 
"Ecole du T r h r " .  "Ecole d s  
Imp5tç". "EcoIc drs Douaces". 
"Esole de 1'Institut dc Statistiqucs 
ct d'Etcdss Econon;iques". "Ecole 
Nztionalc Suptricure de Ia Santk 
Publiq-dem, -'Ecolc Nat?oozle Su- 
pkieure I r s  P.T.T.". 

ARTIGO 11' A distribuir50 
das bólsas cntrc os programaj de 
casino e de estágio ser$ objcto de 
ccnsdta cnt-e 3s Partes. anual- 
rzcntc. A doccccntação relativa 
aos candidatos s c r 8 entregue. 
anw!ncn:c, E m  b a  i a a d  a da 
França. seis mcscs antes da data 
~;;rvista pxíi o inicio do estagio. 
ou do curso. c- as decis6ts tomadas 
z rcspcito serão da& a conhecer 
pcla Embaixada centro dt trss 
ii:cxs. anrcs daquela data. 

ARTIGO 32" I . Para a For- 
maçio profissionaJ. no Brasil. do 
fr?ncionalismo francrs. o &vi.mo 
trõsflciro conccd~ri.  igualmnte, 
bòlsas de primeira e da segunda 
cr:cçoria. cujo nuzero c rztcrctá 
x r c í  fixado para cada ano da exr- 
cuçso d o  Acórdo. e daiiio direi t~ 
a e s t á  g i o s  co DASP ou em 
outra entidadc que fdr julgada 
wnvcnientc. AS t d w s  da pn- 
~í1~i:a categoria ser20 por um pc- 
riodo dc dgzc mesa e as bolsas 
da segunda categoria. por um pe- 
rrc2o de trss a seis mcscs. Pan 
o primeiro aco. seráo ~ 0 n c c d i 8 ~  
urrn E!sa da primcira c ouua da 
P C ~ U C &  catqoria.  

2 .  A documcntaçáo rdativa 
aos cadidcitos seri c n t r e g u c . 
acuakcntt, pela Embaixaia da 
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Franp .  seis meses antes da data 
prevista para o estágio. e e$ dc- 
cisùcs tomadas s respeito será0 
comunicedas aos intcrt.ssados dois 
meses após o rcc>binerto da do- 
cumentação. 

ARTIGO l j *  1. Sen pre- 
juizo da dcciszo fica1 da Fzfir 
conccdcntc, os pedidos de bolsis. 
previstos nos artigos 6, 9, c 10. 
ser50 examinados. anudmcntc, par 
una cornissdo desrgnada pelo &- 
~ & m o  brasi!eiro. Os pcdiSos ~ e l o -  
tivos b obteoçSo d e  bolças previs- 
tas no artigo 12 serão examinados 
por um organistzo constituido pelas 
aucoridadcs francçw competentes. 

2. Será ter.rficiado c o m 
hls3 para a Franca sdzcntc o 
candidato quc. tcnh MO da Es- 
cola d o  Scnliço Público. ou de 
instituiçáo coaghere. ou tenha 
exercido h ( a o  públíca de rcs- 
ponrabilidade. a critério do  órgáo 
compercntc. A d ~ u m t n t a ç á o  quc 
cio incluir dcflaraqao da Aiiança 
Fianccs.  que ateste conhecimento 
sufiaentc da língua francesa. niio 
pderá se7 submetida A ccmissso. 

ARTIGO 14' 1. Cada Partc 
pofcr5 organizar viagens de estu- 
dos para persondidadcs ou solici- 
tzi i our?a Partc a co~ocaçáo de 
tecnicos i sca &posiqZo: 

z )  para o cs:udo dç  sovas 
tScnicas zdroi~stratii-as: 

b )  para a elaborqZo de re- 
fornaK 

c \  na o:=íão da criaçao de 
S C T ~ ~ O S  KOVGS: 

d )  c, dc una naneiia mais 
gera!. a titulo dc conselheiros 
t&cnícos. para o dcsenvolviment~ 
do programa de caopcra~ilo admi- 
ristrativa. principa!mente no dc- 
mínio da fomaqao das funcionri- 
rios en todas as disciplinas: 

2 .  4 s  mo?alidadcs dessas 
?C-outas sm~o dttcrminadas, em 

cada caso. por entendimento enrrc 
as Partes. 

ARTIGO 15' 0 s  profcssõrcs 
que  estiverem cni missão, nos tér- 
EOS doi artigos 6' c 7: do prc- 
scnte Acõrdo. continuzráo a rece- 
ber os seus umcimentos normais 
no pais de origem. e recebefio. 
anda. tima ajuda n e m 1  comple- 
mentar da outra Pane. a qual se 
cncarregad do pagamento da via- 
gem dc volta do professor e de 
sua cspõsa, casei d a  o aconipanhe. 
c. desde que a missão tenha tido a 
duraçião de. pelo menos. seis meses. 

ARTIGO 16" 1. Os funcio- 
nários ou estagiAn'os chamados a 
eietuar cslbgios. de acórdo com os 
artigos 9'. 10" c 12" r e c r b r ~ o .  da 
Partc. que os acoitcr. bôlsas de 
ccopcraqho t>cnica, de valores di- 
fcrcntcs. scgundo sejam elas de 
primeira 03 de segunda categoria. 
O valor d& W!sas scra objeto de 
conuriica~ks c n t r c í is Partes, 
anu icenrc ;  

7. P o r  outro lado. as auto- 
ridades da Parte que os receber. 
tornará0 a seu cargo as despesas 
da viagtm de volta. 

ARTIGO 17- Ãs despesas re- 
laCvas t viagcm e i pcrmanZncia 
dos tCcnicos. ou pcrsanalidades 
mcccionndas no artigo 14'. serao 
dcttrminadas por tntendimcnros 
cn:rc as Partes. 

2 .  A presente Nota c a res- 
posta de Vossa Excc!èccia cons- 
tituir;~. entre nossos Governos. 
um A d r d o  a b r e  a materia. o 
qual entrará c n  vigor imcdiata- 
m x e  c permanrcerh cm vigsncia 
ati. scis mtses depois dc recebida 
cctificaç50 cscita dc deniincia. 

Aproveito n oportunidade para 
renovar a Vossa ExcelGncia OS 

protrstos da minha mais  alta con- 
sidcraçjo." 



A PROCESSUALISTICA DOS ATOS INTERNACIONAIS - JcGo Hermes Pereira de Araujo c Edição do Ministerio 
das Relações Exteriores - k o  de Janeiro. 1958 353 págs. 

A literatura juridico-internacional brasileira. que depois da 
Segunda Guerra Mundial apresentou algumas contribuições de 
valor, tem sido de grande pobreza no tocante As monografias. 
Citam-se diversos trabalhos gtnkicos. dentre os quais é de rigor 
mencionar em primeiro lugar o magnifico Tratado de Direito 
Internacional Pirblico, em trés volumes. do Embaixador Hilde- 
brando Accioli, indiscutivelmente a maior autoridade sul-americana 
do momento. e algumas teses foram apresentadas para serem 
defendidas visando ao preenchimento de cátedras ou livre-docen- 
cias. Mas não devemos ccmfundir tese com monografia. Além 
de cada qual possuir características próprias, na tese o autor evita, 
geralmente, abordar todos os tópicos. afastando pontos contro- 
vertidos ou visando a uma indagação exatamente sBbre ponto não 
levantado. 

A monografia que o Ministério das Rela~Bes Exteriores do 
Brasil acaba de ~ublicar de autoria do diplomata João Hermes 
Pereira de Araújo. iniitulada A Processzzalistica dos Aros Interna- 
cionais, merece portanto. e por diversos títulos. uma mençzo tdda 
especial. O Autor possui predicados especizis para r3bordar um 
tema. normalmente. muito difícil. AI& de haver trabaIhado com 
reconhecida eficiência na divisão de atos internacionais do 
1tamarat-y. tem atrás de si sdida formação jurídica, havendo se 
diplomado pela Academia de Direito Internacional da Haia. A 
obra, destarte. reúne ao prático a necessária base: teórica. 

O título da obra e por si só bastante expressivo. Conforme 
salienta o Embaixador Hildebrando Accioli. ao  prefacia-la, o 
aspecto puramente formal dos atos internacionais, em contraste 
com o puramente jurídico. "não tem sido objeto de estudos minu- 
ciosos e isolados. aparecendo quace sempre, nos compêndioç ou 
tratados de Direito das Gentes. como mero complemento. conu- 
rilente pouco desenvolvido. do exame geral dos compromissos 
internacionais. se bem que çe conhecam algumas valiosas mono- 
grafias sóbre uma ou outra feição do assunto." 

Mas se a obra será procurada sobretudo pelos cstudioscis 
do Direito Internacional, seria equivoco crer que esgota ai o seu 
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carnpo de a ~ ã o .  Bem zo contrário. poder-se-ia dizer que se trata 
de obra que entra simultãneamente no Direito das Gentes e nu 
Direito Constitucional, dado que o assunto e tratado em grande 
parte a luz da Constituiqão e da pratica do legislativo. Representa 
ainda valiosa contribuiçào no campo do Direito Comparado. pois 
nela s: nos deparam os testos legais e as praxes seguidas por 
irxíneros países. 

A materia. mesmo entre os entendidos. é controvertida e, 
assim sendo, o Autor, de inicio, trata da questão da terminologia. 
Deixa para o fim o estudo de todos os tipos de atos internacionais, 
mas, tendo em vista a terninologia conçtitucional brasileira. exa- 
mina os ~ocábulos "tratados e convençóes". Apesar de diversos 
internacionalistas - cujas opiniões a respeito cão citadas - 
procurarem estabelecer distinqes entre os dois vocábulos. pensa o 
Autor que "tôdas estas pretendidas distinqões não nos parecem 
corresponder h realidade atual. bastando, para se chegar a esta 
conclusão, folhear uma coletânea de atos internacionais do século 
passado e do atual" (p. 12) .  É fora de dúvida que se procurava 
dar aos tratados uma posicão de superioridade hierárquica. mas 
hoje é duvidoso que tal suceda. A tendência atual no sentido 
de se reservar o têrmo conuenqão "aos acordos dzccrrentes de 
conferCncias internacionais sóbre assuntos de interesse geral. e nos 
quais não h% prhpriamente um acordo de vontades divergentes 
de dois ou mais Estados" (p. 13). isto é. o seu e m ~ r % g o  com 
referência aos atos bilaterais vai-se tornando menos frequente. 

Mas os problemas mais importantes e que merecem a prin- 
cipal atenção do Autor são aquêles que dizem respeito 2s  com- 
petências dos Poderes Executivo e Legiclativo no tocante % celea 
bracão. aprovacão e ratifica~ão dos tratados e convenções. Trata-se 
de assunto bastante delicado que tem dado no passado e vem 
dando presentemente, no tocante aos atos firmados pelo Chan- 
ceIer Macedo Soares em La Pai. em 1938. sérias divergências a 
respeito. 

'la doutrina absolutista. na qual o soberano encarnava o 
Estado. o ato mais importante de um tratado era a sua as-cinatura 
na qual o plenipotenciário agia em nome do respectivo soberano. 
Não h a ~ i a  porque buscar aprovacão do ato do rei ou imperador. 
Com a vit6ria dos ideais da Re~oluçáo Francesa é que o parla- 
mento, em represent2qáo do povo. passou a exigir um maior 
contrõle dos atos do Chefe do Executivo. Surgiu assim a prá- 
tica da aprovarão dos tratados internacionais. previstos pela 
Constituíçáo estadunidense de 1759 e consagrada pela Com- 
tituiqão franceça de 1794. h& desde cedo sentiu-se a neces- 
sidade de traqar certos limites ao p d e r  de controle do 
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Legislativo e nos Estados Unidos. cuja Carta Magna é rígida a 
respeito, passou-se a adotar "um critério de competenuas internas 
para determinar quais tratados que necessitam do parecer e 
consentimento do Senado" (p. 149). 

Tendo em vista a necessidade de que certos atos intex- 
nacionais entrem em vigor imediatamente - e durante a Segunda 
Guerra Mundial diversas foram as circunsdncias surgidaç nesse 
sentido, inclusive no tocante ao  Brasil -. e tendo em vista que 
frequentemente certos atos. sobretudo os celebrados por troca de 
notas. carecem de importãncia e sua sujeieo ao Parlamento não 
se justifica, tem surgido uma série de Constituições. como a 
austriaca de 1920. espanhola de 1946. italiana de 1948 e francesa 
de 1946 (a mais típica nesse sentido). nas quais se enumera 
explicitamente aqueles atos que necessitam de aprovaGo. Simul- 
tãnearnente, em outros países de texto constitucional aparente- 
mente rígido. o costume tem sido no sentido de. agindo, extra 
legern, não contra Iegern, abrandar os dispositivos mediante uma 
interpretacão mais racional. 

A atual Constituição brasileira adota uma redaqão que a 
coIoca dentre aquelas que se pode denominar de rígidas. Mas, 
se lembrarmos que em comparaç50 com a Carta de 1891. foram 
suprimidos os vocábulos sempre e ajustes, pode-se. dando uma 
interpretaeo larga. interpretar essa modificação como signifi- 
cando qw. em alguns casos e no tocante a atos de menos monta 
(os ajustes), a aprovação pode ser dispensada. Na vigència da 
Constituicão de 1891, de redaeo portanto. mais rígida que a 
atual. numerosos são os acordos bilaterais concluidos pelo 
Governo brasileiro com governos estrangeiros e que vigoraram 
sem Q preenchimento da aprovação. Basta percorrer o Código 
das Rela~ões Exteriores. publicado pelo Govêrno em 1900, para 
se ter uma idéia da praxe seguida. Quanto 2 atual Constituição. 
a questão foi debatid2 e esgotada em trabalhos de autoria de 
dois de nossos majores ínternacjmalistas: Ernbaixzdor Hilde- 
brando Accioli e o Professor Haroldo Valadão. J .  H. Pereira de 
Araújo lilia-se ao ponto de vista do primeiro, para quem "entre 
116s. o costume já de muitos anos + ainda que se pretenda esta- 
belecido extra Iegem, é o de não se exigir a aprovaqão do Con- 
greçso Nacional para certos atos internacionais". no  que  "acom- 
panhamos a corrente moderna e a melhor doutrina" (p. 166). 
Realmente. é a boa doutrina e que visa ainda não sobrecarregar 
o hgislativo com a apreciação de atos de somenos importância 
que. além do mais. correm. dada esta sua característica. o perigo 
de c 6  serem aprovados após longo período. 
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Outro problema debatido e que foi objeto de dúvidas no 
Senado t o de se saber se o Congresso Nacional, diante de um 
ato internacional. poderá apresentar-lhe modiEicaçôes e reservas 
quando as julgar oportunas. Quando da apresentação ao Legis- 
lativo do "Acõrdo sõbre Priviiégios e Imunidades da 0rgani.raçio 
dos Estados Americanos". firmado a 15 de maio d e  1949, vários 
senadores apresmtaram críticas ao mesmo por conter cláusulas 
que '-colidiam com a legislaç50 brasileira e eram inconvenientes 
aos interêsses do pais" (note-se q u e  se tratava de criticas 
excessivas. quando não desprovidas de fundamento). Foi pro- 
posto que o Executivo acompanhasse a ratificaçb de reservas a 
determinados artigos. A respeito o Autor ensina que "a rejeiqão 
de um ou mais artjgos. ou a proposta de qualquer modificação 
importam na rejeição globaI do acõrdo" (p. 199). "Se se tratar 
de convenç50 multilateral que preveja esta possibilidade ( d e  
reserclas no momento da rat i f ica~ão).  o Legislativo poderá apre- 
sentar ao Presidente da Repiiblica sugestões nesse sentido. que, 
entretanto. serão ou náo aceitas. Se. em vez de sugestões, o Con- 
gresso apresentar a reserva como condiçzo de aprovação. o 
Exccutivo. se com ela não concordar. deixara de ratiEicar o ato" 
(p- 200). 

Outro ponto interessante abordado t? o da publicado. tanto 
no DiBrio aTo Congresso Nacional, como no Diario Oficial, náo 
só do testo do decreto legislativo, senão também do própria 
texto do ato internaciona1 aprovado. Semelhante praxe "tem 
ocasionado sérias con fusóes. por pessoas desconhecedoras da 
processualistica de tratados e convencóes, mas interessadas nos 
mesmos por qualquer motivo. podem julgar, como ja se tem 
\-crificado. que o decreto põe o tratado em vigor" (p ,  187). Como 
salienta. "no Diãrio Oficial, entretanto. ç6 deveriam ser publi- 
cados textos legais cuja vigencia imediata ou futura seja ínques- 
tionsvel. o que não é absolutamente o caso dos tratados e das 
convencões não ratificadas" (p. 188). A nosso ver, seria prek- 
riveI dizer que a publicação sõ deve ser feita por ocasião da 
prcimulgação do ato por Decreto do Presidente da República, isto 
i.. depois da aprovação e da ratificaqão. 

A apreciacão ora feita, se bem que longa. não dá uma idGia 
do conte->do da obra em estudo, que esgota a oatéria. Basta 
ecrecceatar que estuda desenvoli-idatlientz as v3rias fases ?rir 

'vos a n q o -  que paççam os atos internacionais em capítulos re!at: 
cia~Ho. c projeto. o iestrumer.to (Eeitura material. idioma e partes 
do ins t~rnento)  . os U I P ~ O S  poderes. assinzturas. sirbmisção ao 
Poder Legislati~o e aprol-açáo. ratificação. e publi- 
cacão, adesão ou acessáo. registro (nas Naqões Unidas). término 
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dos atos internacionais. outros tipos de atos, e os atos interna- 
cionais no Direito Público Brasileiro. A obra é ainda acom~anhada 
de uma boa biblioarafia. - 

A pracecsualistica dos atos hternacionais é uma obra defi- 
nitiva e vem preencher um verdadeiro claro na prstica kgislativa 
brasileira. B indubitável que a matéria estava a exigir um estudo 
consciencioso e completo para esclarecimento náo s9  dos funcio- 
nirios do Itamaraty. senão também do LegisIativo. Tratando-se de 
obra publicada pelo Ministério das Relzçáes Exteriores. e de 
se supor que tenha sido distribuída a tòdzs as nossas Missaes 
no exterior, mas seria ainda de grande proveito se alguns exem- 
plares fossem encaminhados ao Congresso Nacional para a sua 
apreciação c comentárics. J. H. Pereira de Araújo esta de 
parabéns pela sua valiosa contribuiqão tis letras jurídicas brasi- 
leiras e é de se esperar que essa obra seja seguida de outras de 
igual importãncia. 

G. E. do Nascimento e Silva. 

GEORGE CANNING E O BRASIL c Caio de Freitas - 
Companhia Editõra Nacional - SSo Paulo, 1958. 

Ao ler agora o livro do Sr. Caio de Freitas sõbre Canning 
e o Brasil. onde tão bem fixa. com fundamentada documentação. 
a influencia da diplomacia britânica em nossa forma@o, veio-me 
a lembrança uma frase de Joaquim Nabuco. há tanto tempo lida 
que. no momento. não me morre ande. Lembrava Nabuco: foi 
um bem ter Monroe vivido ao tempo de Canning. Queria o nosso 
grande pensador politico-social mostrar, com essa frase. que a 
ideia da América para os americanos representou um freio ao 
expansionismo inglês para o nosso Continente. idéia esta - a do 
espansioniçmo + de que Canníng se tornou autêntico repre- 
sentante. 

De fato, a idéia expansionista inglêsa - e neste sentido a 
ac2o contra Portugal. seu tradicional aliado. repwsentava um 
pzsso acentuado c vísando 5 então Colônia lusitana da América. 
teria sido completada se não surgisse a declaraçáo de Monroe. 
A união. ou pelo menos a unidade americana. sirnboIizava uma 
r t a ~ ã o  a qualquer tentativa contra o território das Américas. E. 
ao que parece. ai estancou o espansionismo de Canning. 

Creio que o prop6sito do diplomata e político inglês não era 
outro senão o de trazer até A America -. e. no caso. a América 
PortuguEsa - a inFIuEncia britbica; não a simples influência 
construtiva ou realizadora, maç a jafluencia de seus interêsses 
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comerciais. Pois a ação britânica. em qualquer parte do mundo 
em que se fez sentir - ou se faz sentir - não e outra. 
E tanto isso i. certo. no caso do Brasil, que o Tratado de 1810 o 
traduz melhor que quaisquer palavras. Documenta-o. 

O livro do Sr. Caio de Freiras nos permite justamente com- 
preender o papel da Inglaterra na kpoca. através da ação diplo- 
matica e politica que Canning dirigiu. Sua orientação era, de um 
lado, refrear a aç5o napoleôníca. mas. de outro lado, tambzm 
conquistar mercados onde pudesse encontrar fácil colocação para 
seus produtos. sobretudo os que a industrializa~ão em expansão 
possibditava. Desta forma. pode-se dizer que. sob certo ponto, 
as aspirações jnglêsas, traduzidas no trabalho de Canning. foram 
realizadas. E ao se formar. dêste lado do Atlântico, u m  novo 
Impêrio. a Inglaterra fez sentir sua influência. fôsse através de  
Portugal. fôsse diretamente. Mostra-o, com ampla documental;ão, 
o substancio~o estudo do Sr. Caio de Freitas. . - 

O livro do historiador-diplomata alonga-se por dois densos 
volumes da coleção "Brasiliana". resultado de seis anos de pesqui- 
sas nos arquivos londrinos. Tendo partido de um projeto menos 
ambicioso. qual o de estudar apenas a contribuição dos marinheiros 
ingleses ã independência do Brasil. foi estendendo-o a vista da 
documentaçZo com que se defrontou. Assim surgiu esta obra, 
realmente valiosa. uma das melhores contribuições ài bibliografia 
histórica brasileira destes últimos tempos: nela a influ5ncía inglêsa 
ã formação brasileira. através da ação de Canning. é fixada, pois 
encontra-se justamente no papel dcsempenhadó pelo p&iiro 
ministro britânico. em sua política internacional. o que foi feito 
ou o que desejou realizar a Inglaterra em relaçZo ao Brasil. 

Se o livro centraliza a figura de George Canning. nem por 
isto deixa de fixar alguns aspectos da kpoca, acontecimentos ou 
tambern figuras que então se-tornavam relacionadas com o tema 
central aue o livro do Sr. Caio de Freitas aborda. Dai o interesse 
maior com que se lê esta obra. cujas páginas trazem contribuiqão 
realmente esclarecedora do papel exercido ptla Inglaterra em 
nossa formação. Não esquece o autor de mostrar o que eram as 
condicóes de vida do Brasil no momento. condiçZies traduzidas 
não apenas no problema de constituir-se sede da monarquia. mas 
principalmente no Eato de esboçar-se. mais nitido, o problma 
da emancipação política. Neste sentido são de interesse. por 
exemplo, os dois primeiros capítulos da segunda parte. bem como 
os dois últimos da terceira parte. Aliãs. & claro que. pelo prõprio 
tema do livro. o autor lex-ado a tratar o Brasil em diferentes 
aspectos, procurando dar assim compIeta moldura ao quadro 
estudado. 
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Queremos destacar. entretanto, o fato de, dentro dêste tema, 
não ter o Sr. Caio de Freitas perdido oportunidade para. em 
capítuIos especiais. localizar a situaçiio çurgida com a presenqa 
da Carte no Brasil: neste sentido, estuda a importanu'a económica 
do Brasil. a prosperidade que este vinha apresentando. as condi- 
~ 6 e s  da economia colonia1, a politica surgida com a presença do 
Rei. do gabinete, de diplomatas. de homens de Estado. com seus 
efeitos politicos imediatos. e por aí afora. São capitulos que 
permitem. sob outro ângulo, completar a visão que oferece o 
estudo da açáo diplomática de Canning; esta seria a intluência 
vinda de fora. ao passo que aquêie outro ângulo representa a ação 
interna. de dentro. traduzida nas condicúes de então que o 
Brasil apresentava. 

?la realidade. "George Canning e o Brasil" é uma grande 
obra histbrica: nela focalizam-se aspectos da vida nacional. nos 
prim6rdios da Independkcia. através da influência da Inglaterra 
em nossa formacão. E o Eèz O Sr. Caio de Freitas com base em 
documentação original. fontes que permitiram clarear. sob vários 
aspectos. aquêfe período - e com ae .  particularmente. os fatos 
diplomiticos. políticos ou econômicos + em que se fêz sentir a 
influência britânica. 

M. Diépes  Jxinior 

SAINT-GERMAIN OU LA NÉGOCIATION - Prancis 
Walder - Gallimard - Paris. 1958 - 202 págs. 

A primeira vista, poder5 parecer fiitil. obsoleto e desprovido 
de interesse o tema do novo romance de Walder. hábil autor belga. 
Com efeito. as memórias ficticias do diplomata francês M. de 
MaIassiçe versam ç6bre um espisodio ~Iativamente insignificante 
e remoto das guerras de religião entre catdicos e protestantes em 
França: o chamado tratado de paz. celebrado em Saint-Germain. 
no dia S de agõsto de 1570. entre Carlos IX. Rei de França, 
orientado por sua dinâmica e inteligente mãe Catarina de Médicis - e o almirante Gaspard de CoIigny. líder d o  campo huguenote. 

Teve duracão limitada Esse ~recário instrumento de direito 
para-internacional. Foi. mais pròpriamente. uma trégua no 
conflito domkstico. inter-religioso que culminou. dois anos mais 
tarde. com a Noite de São Bartolomeu, na qual, como se recorda. 
pereceram assassinados tanto Coligny. chefe supremo do protes- 
tantismo gaulês. como ambos os plenipotenciários huguenotes, o 
conde de Fvlélynes e o barão d'UblP. 

Conquanto sejam remotos e hoje irrelevantes o s  incidentes 
relacionados com o primeiro tratado de Saint-Germain. não nos 
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parece possivel sobrestimar o valor dêsse opúsculo que, tudo 
no-lo leva a crer. constituirá um dos mais nothveis subsidioç para 
a literatura dipIom6tica contemporânea. E com a maior surprésa 
que descobrimos, no depoimento romanceado do experimentado 
diplomata francês. que. em companhia do representante das 
fõrças armadas M. de Biron. com rara habilidade conduziu, entre 
março e agôsto de 1570, a s  negociações com os emissários do 
protestantismo - todos os requisitos necess5rios para tornar-se 
uma espécie de manual da arte de negociação internacional. 
Relegando a lugar secundário as obras cIássicas da técnica das 
relaçóes internacionais. poderá seMr de excelente roteiro para 
os adeptos do serviço público esterior, no campo particularmente 
melindroso dos mtendirnentos bilaterais. 

Por certo. não era facil a tarefa cometida pelo Rei a Ma- 
lassise, incumbindo-o de pôr fim a sangrenta luta entre as duas 
facções irreconcili8veis. Contudo, as instruqões extremamente 
rígidas que lhe foram dadas restringiam considerAvelrnente a sua 
Bberdade de acáo : reconhecimento da "liberdade de consciéncia" 
dos protestantes - mas nada mais! Deveria continuar proibida 
qualquer manifestação püblica do culto reformista; permanecia 
fora de cogitação qualquer concessão de ordem territoria]; e 
tudo isso. "sem recuar um passo sequer". Nessas condic;ões. a 
"pacifica~50" estava de antemão fadada a um ma16gro total. 
A primeira entrevista "de cume" com o almirante de Coligny. 
que. aliás. sùbitamente adoeceu. o que parecia oferecer certas 
vantagens à delegacão real. oficial, cat6iica ("o imprevisto pode 
sempre constituir elemento de valor para quem saiba valer-se 
déle") - náo foi. como era de se esperar. coroada de maior 
ésito. O q u e  impressiona prohndamente. todavia. é a brilhznte 
exposição, feita pelo principal personagem déste romance. no 
piopósito de demonstrar todos os proveitos da eliminaqiio do 
conflito bdico - sempre sob o ãngulo dos interèsses do campo 
adversario. Assim Fazendo. hlalassise esforçou-se ao masirno 
para "põr-se na pele dos huguenotes" : 

"Coloco-me do lado da outra parte. identifico-znc 
com suas condicões. moldo-me. talho-me de acôrdo com 
seus destinos, e. wvendo no lugar dela. ponho-me a 
experimentar seus aspectos bons e maus". 

Eis a primeira lição que nos ministra èsse mestre incompa- 
rável da diplomacia, aperfeiqoado na dura escola de ajustes 
internacionais na península aptnina. incontestàvdmete a pátria 
da moderna prática diplorniticz. oriunda de Veneza e FJorenqa. 



189 REVISTA BRASILEIRA DE POLITICA DTTERiYACIONAL 

Ante a ameaça do rompimento das negociaqóes no momento 
mesmo de seu inicio. teve o plenipotenci5rio de recorrer a mano- 
bras sutís de "diplomacia interna", \<ando  à obtenção de um 
mandato mais flesível. Compreendendo bem que, na realidade. 
a Rainha-mãe enfeixava em siias mãos o poder do Reinado. diri- 
giu-se a ela. levando-a habjlmente a retroceder e dela conse- 
guindo a admissão do exercício privado, e mesmo público, do 
culto protestante em "certas cidades", Com êsse trunfo em 
maos, Malassise pôde. mediarite discretas manobras em relaqão 
a seu parceiro e co-negociador real De Biron, mais intransi- 
gente, mais soldadesco e brutal. iniciar. com muito maior proba- 
bilidade de êxito. a delicada partida de xadrez. 

Não encontrou dificuldades intransponíveis em convencer. 
tanto os seus altos mandatários como o representante da parte 
oposta. que a fórmula de transaçáo que elaborara poderia ser 
interpretada como enquadrada em qualquer uma das duas dou- 
trinas contrárias. Cada qual das partes contratantes pòde encarar 
a sua "posição de principio" como salvaguardada: tese de livre 
culto. tão caro aos protestantes - sujeita apenas a algumas 
limitações - e a tese católica. de proibiqão do exercício dos ritos 
reformistas - ressaIvadas sõmente algumas exceções a essa 
regra. . . 

"Assim tudo fiz, ate o fim, para fazer crer. tanto 
a Rainha como ao Senhor de Coligny. que a sua respec- 
tiva doutrina seria admitida. plenamente reconhecjda pelo 
adversário". 

O campo ficou. destarte, aberto ao prosseguimento das 
negociaçóes. abrindo-se. enfim. campo promissor para a estratégia 
e tática do plenipotenciário de Sua Majestade. Começou então 
a luta. árdua. implach-e1 e apaixonante. pela delimitação das duas 
Francas. Icrnbrando um tanto a ~ilt íma e lamentável descoberta 
da politica internacional. a divisão da Alemanha, da Coréia e do 
Vietnam em duas areas. a democrgtica e a comunista. 

Quantas cidades deveriam ser incluídas dentro das fronteiras 
da Franca "reformista"? Quatro. ou mais, ou menos? S h e n t e  
piscas-fortes ou tambÉrn centros comerciais? A sua área metro- 
politana ou também os arredores? Por quanto tempo? E - 
last but not leact - quais cidades: as mais importantes. como 
desejavam D'UbE e Melynes. ou as menos expressivas. como 
preferiam De Malassise e De  Biron? 

É com o mais profundo interêsse que acompanhamos os 
recursos de persuasão, chantagem e bajulaçáo, desenvolvidos 
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com maestria sem par pelo herói do romance. e que, depois de  
cinco meses. lhe asseguraram a vitória incondicional: apenas La 
Rochdle, Montauban. La Charité e Cognac foram incorporadas 
5 zona protestante. Entre várias manobras empregadas por 
Malassise. cumpre realçar o hábil aproveitamento da falta de 
unidade nos pontos de rista detendidos pelos dois chefes da 
delegaqão huguenote: como soube, graças a sondagens as mais 
discretas e psicológicamente refinadas, realizadas com os seus 
adversários. dentro e fora da sala de reuniões, que Mélynes era 
favorável à aquisicão da poderosa fortaleza de Sancerre, ao 
passo que d'tIblé preferia a importante cidade de Angouléme. 
Pois bem, em virtude da engenhosa tática empregada por Ma- 
lassise, secundado por seu colega de delegaqão somente mediante 
ameaça de reinicio das operações bélicas. os protestantes per- 
deram, ao final. ambas as cidades. a cuja obtenqão tanto valor 
haviam emprestado. 

Assistimos. no período de após-guerra. ao declinio integral 
da ars megofimdi. Quem, como nõs. teve ensejo de conduzir 
com onze países negociações coroadas com a conclusão de mais 
de 25 tratados. não pode deixar de pensar que - infelizmente 

apenas no Narkomindicl, (o Ministério do Exterior sovi5tico) 
se encontram, no momento. verdadeiros técnicos altamente espe- 
cializado~ nessa matéria. discipulos genuínos de Niccolô Machia- 
velli. Vsirioç fatõres contribuíram para a decadência do conhe- 
cimento nesse vital setor das relaqões internacionais. Se da 
díplomacía "pura" se separou. com o tempo. a diplomacia econõ- 
mica. financeira. migratória. social etc., pouco ou nada se Eêz 
para proporcionar a seus representantts o domínio dessa técnica 
tóda prticular. A diplomacia "coletiva" e "instítucional". com 
sua Grbita inesperadamente ampliada a limites máxímos. e que 
criou novas esigéncias e novos requisitos. acarretou. por seu 
turno. um certo descuido com relaqão as negociações bilaterais 
do tipo tradicional. Observando-se atentamente várias negocia- 
cóes de data recente - de BerIirn. da Cor&ia, de Suez etc. - 
verificamos crescentes e angustiosas deficiencias no exercício dessa 
corziplexa técnica. que requer um cabedal, cientificamente 
aprofundado, de Psicologia. Sociologia. Política e Economia. tudo 
isso conjugado a "arte'- de regatear e barganhar. peculiar & 
conduta dos negbcjos comerciais. No prefãúo de seu livro 
define-a Wafder como o "negócio mais sério porém mais 
impessoal do mundo". 

Estanislau Fischfowirz 



LATIN AMERICA lN  THE UNITED NATIONS - John 
A. Houston - Carnegie Endowment for International 
Peace -- New York, I956 - 296 págs. $2.75, 

Pode ser considerada das mais oportunas a iniciativa da 
Dotzção Carnegie ao dedicar o volume oitavo, em sua série de 
estudos sôbre as aaçdes Unidas. ao exame da atuação do bloco 
latino-americano naquele organismo internacional. Nas palavras 
do próprio autor. Chefe do Departamento de Ciência Poltica no 
Knox College. "qualquer tentativa para avaliar a importància 
da contribuição latino-americana as Nações Unidas deve levar 
em conta a natureza daquela Organização e os problemas com 
que ela se tem defrontado. Lançando-se um olhar retrospectivo 
através dos anos ate à Conferhcia de São Francisco. torna-se 
bastante claro que. com uma excecãa digna de nota, essa contri- 
buição tem sido consideraveImente mais importante na prática 
do que na criação das Nações Unidas". 

Embora tivessem fracassado visivelmente c nem poderia 
ser de outra maneira. vista da conjuntura internacional do 
após-guerra imediato - os esforços do grupo latino-americario. 
juntamente com os de outras potências de pequeno e médio 
porte. no sentido de alterar a estrutura básica assentada pelas 
grandes poténcias em Dumbarton Oaks e anteriormente. tal 
insucesso foi. contudo, até certo ponto mitigado, visto haverem os 
Iatino-americanos e seus aliados logrado o seu intento de garantir 
e Assembléia Geral o direito de ventilar qualquer questão incluida 
no 5mbito da Carta. dessarte aumentando consider5velmente o 
a lca~ce  politico das Naçóas Unidas. É preciso atentar para a 
circunstância de que nenhuma das potências decisivas estava. na 
èpora assim como hoje. disposta a permitir decisões políticas 
relevantes. envolvendo os seus interêsses. sem o seu previa assen- 
timento. Assim sz explica a impossibilidade, em que se viram os 
países latino-americanos, de fazerem vaIer seu ponto de vista. 
apegado ao princípio da igualdade jurídica dos Estados. como 
norteador da Carta. Pelo mesmo motivo. tampouco puderam 
impor qualquer limitação real ao poder discricionário dos paists 
mais poderosos. 

Mais do que por qualquer outra coisa. a América Latina 
será lembrada. no que se refere à conferéncia de São Francisco. 
pela vitoriosa inclusão. na Carta. do Artigo 51. Originãriamente 
destinado a harmonizar os têrmos desta com um sistema 
interamericano que fõra deliberadamente fortalecido para obviar 
a necessidade de intenrenqão pela ONU. êsse artigo iria mais 
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tarde repercutir profundamente. em grande parte porque o 
princípio da unanimidade. contra o qual os latino-americanos se 
haviam infrutiferamente batido. maiogrou na pratica. Quiya 
deveriam êles encarar esse fato como razão suficiente para sua 
presença em São Francisco. 

Asçinala o Professor Houston que. desde 1945. tem-se 
ampliado visivelmente a projeç5o da América Latina nas ativi- 
dades da ONU. Pode-se demonstrar isto fazendo-se referemia 
acs t r b  principais problemas da Organização. cuja solueo o 
Secretário-Geral declarou constituir a preocupaçáo básica das 
Naqões Unidas: a "guerra fria". o desenvolvimento econômico 
das regi6es atrasadas e a Iuta dos povos dependentes por um 
govêrno autõnomo ou pela independbcin. Em todos Esses 
assuntos os Iatino-americanos têm influenciado, de maneira 
acentuada. a natureza do exame do problema. De um modo 
geral. têm Eles revelado uma tendência no sentido de se com- 
tituirem em maiorias bastante homogéneas. em que pesem as 
eventuais divergências de interesses sõbre qualquer ponto dado. 
A esplicacão já esboçada para semelhante coesão reside em 
certo nemero de influências. entre as quais figuram notadamente 
a lideranca proporcionada ou a pressão exercida pelos Estados 
Unidos numa aversão. por todos partilhada - salvo 9ma O-J 

duzs exceqões cem maior conseqüência c em relação aos 
~ríncipios e práticas do comunismo; um estado comum de relativo 
subdesenvolvimento econômico: e. talvez. tão importante quanto 
os outros fatõres, a consciência de que s8mente unidos poderiam 
elos obter o máximo do potencial de votação que possuem. 

Mal haviam as Nações Unidas começado a funcionar e já 
se verificavam. de modo ameaçador. as cisões entre o Oriente e 
c Ocidente. Inelutàvelmente. o conflito crescente se transmudou 
para a arena da Organização. onde cada facção procurou 
explorar em proveito priiprio as  potencialidades oferecidas pela 
Carta. Conquanto certo número de Estados latino-americanos. 
numa Spoca ou noutra - como. por exemplo, durante o bloqueio 
de Berlim - tentassem atenuar a gravidade dêsse conflito. cujas 
nefastas coneeqüências. tanto para as grandes potências como 
para as pequenas. previam. os Estados Unidos. na maioria dos 
cacos. não tEm contado com mais que um mero apoio leal de 
parte da grande maioria desses Estados. O equilibrio de fõrças 
na Assembléia tem sido de tal ordem. que esse apoio geralmente 
basta para que os Estados Unidos obtenham maioria nas 
votacões relacionadas com a "guerra fria". como no caso da 
criaqZo da comissão esuecial de vigilância nos Balcãs. da guerra 
na Coréia. da admissáo de novos membros as Nações Unidas. 
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ou da rejeição da proposta inicial soviética sõbre: desarmamento 
e contrôíe da energia atbica.  Tendo possibilitado, graças ao 
seu apoio, a adoção. pelo Conselho de Segurança. da resolução 
básica sobre a Coréia, os paises latino-americanos também 
votaram a favor da resolução da Assembléia que justificou a 
atuação norte-americana além do Paralelo 38 - pelo menos no 
parecer do comandante supremo. Sem embargo da receio. 
experimentado por alouns dêsses Estados. de aplicar a classifi-- 
cação de agressores aos comunistas chineses. a intransigência 
dates logo dissipou suas dúvidas. De iguaI forma, votaram 
maciçamente com os Estados Unidos no tocante ao repatriamento 
de prisionejros - embora dois dêsses Estados, o Mkxico e o 
Peru, houvessem sugerido concess6es semelhantes h proposta 
indiana, que. antes de sua inopinada rejeição pelos comunistas, 
prov&velmente não era de todo satisfatória aos Estados Unidos. 

Na adoção da mais importante emenda da Carta - a 
resolução "Unidos pela Paz'. lutaram os latino-americanos ao 
lado dos Estados Unidos até o limite de suas Fõrçaç. pois 
representava a sua oportunidade, de hã muito desejada. para 
transformar a Assembleia Gera1 em baluarte das médias e 
pequenas potências. na expresçáo da pujanqa das Naqões 
Unidas. Até ser desfeito, na décima sessão da Assembléia 
Geral (em 1955). o impasse referente 5 adinissáo de novos 
Estados-Membros da ONU. auoiaram os latino-americanos a 
recusa dos Estados Unidos em concordar com aualauer esnécie . . 
de "barganha" que tivesse como conseqüência o ingresso 
simultãneo dos países protegidos pelos sovieticos com o dos 
patrocinados pelos ocidentais. NZo resta ddvida que a situaqão 
constituiu para vários um sério dilema em virtude de seu 
respeito ao ~ i r inc i~ io  da universalidade. sendo com verdadeiro 
alivio que acolheram a proposta soviética de admissão global de 
dezoito (posteriorment~: reduzidos para dezesseis) novos membros. 
Quando se procedeu 2 votacão na Assembléia. todos os paises 
latino-americanos. com esceção de Cuba. da República Domini- 
cana e do México. votaram a favor de todos os candidatos. O 
México absteve-se de votar quanto 3 admissão da Espanha 
devido 5 firmeza de seus pontos de  vista em relação ao regime 
de Franco. 

Tem-se registrado algumas esceções dignas de nota a Esse 
respeito. As divergencias da Argentina têm sido relativamente 
óbvias e frequentes. parecendo ser motivadas por uma insistência 
quase fanática numa liberdade de ação completa e irrestrita e 
ria protecão dos últimos vestígios de soberania absoluta. É: de 
ce suspeitar que nesses arroubos nem sempre faltasse certa 



REVISTA BRASILEIRA DE POLITICA iNTEP;hTr+lCIONAL 193 

arrogância ciosa, certo ressentimento face a liderança exercida 
pelos Estados Unidos sbbre os outros membros do grupo 
latino-americano, liderança que no modo de sentír dos argentinos. 
lhes caberia de direito. Durante o regime de Perón. notava-se 
uma certa preocupação no sentido de evitar interferências 
estranhas junto ao Govêrno. Por outro lado, poder-se-ia. 
naturalmente, contrabalançar Esse exemplo com o oferecido pelo 
Brasil. cuja fidelidade quase sem desfalecimentos a causa 
sustentada pelos Estados Unidos aliava-se a um ponto de vista 
geralmente pragmático das relações internacionais. Por vezes, 
tem ocorrido alyumas diferenças de opinião entre a maioria do 
bloco e os Estados Unidos. no tocante a determinadas questões 
tkcnicas. como no caso da proposta definisão de "agressão". 
0 s  latino-americanos estavam, nesse caso. igualmente atentos 
aos sofismas russos, mas. apesar disso. desejavam afirmar o 
princípio da conveniencia de ta1 definição. Seus motivos 
pareciam originar-se. não tanto dc temor de um assalto 
extra-hemisférico ou de uma agressão pelos Estados Unidos. 
porém do desejo de exatidão jurídica e. talvez. For parte de 
alguns. de certa falta de confiança nas intenções dos vizinhos 
imediatos. 

Observa o Professor Houston. dando seguimento 5 sua 
arguta análise. que a mais importante fonte potencial de desar- 
monia entre os latino-americanos e os Estados Unidos no setor 
político e de seguranq.a parece residir na área da implementação 
das recomendações que exigem sanções. Nesse ponto, muitos 
países latino-americanos tendem a ressaltar o primado de acordos 
regionais. prov8velmente inaceitáveis aos Estados Unidos sem 
embargo de sua participaçáo igual no mesmo sistema regional 
que os latino-americanos alegam estar protegendo ao exi$rem o 
estabelecimento de exceçóes neste setor. Também constitui fonte 
de preocupa@es a &fase posta nas exigências constitucionais 
internas como possivei obstáculo ao cumprimento de suas obri- 
gaqões internacionais. pois certamente há  razões para se acreditar 
que. em muitos casos. o grau de racionalização de sua falta de 
pendor para empreender sacrifícios se equipara i sinceridade de 
m a  convicção. Considerando-se. por outro lado. a situaeo 
~olítica interna de muitos dos Estados latino-americanos. nos 
quais cabe aos militares um papel proeminente no equiiíbrio de 
forcas politicas, a frequente reEeréncia às necessidades de se- 
guranqa interna como c~nsidera~ão ulterior é proviwelrnente. na 
sua mo* parte. legítima. 

Xo tocante aos dois outros problemas mencionados pelo 
Secretário-Geral - o desencohimento econômico e a luta em 



194 REVISTA ERASiLEm DE POLiTICA JNSEXiYACIONAL 

prol da independência -- a situaeo tem-se apresentado um tanto 
diferente+ Nesse ponto, os protestos peribdicamente formulados 
pela União Soviética em relaqáo As ditas "maiorias mecánicas" 
obtidas pelos Estados Unidos na  Assembléia Geral t h  sido 
muiro menos justiEicados. visto terem ocorrido frequentes e 
acentuadas divergências entre os Estados Unidos e os seus 
vizinhos latino-americanos. Embora, no setor político. muitos 
Estados latino-americanos pareçam ter-se julgado ameaçados 
pelo comunismo internacional, e, dessarte. tenham demonstrado 
c desejo de apoiar, de maneira prática. tôdas as propostas 
destinadas a frustrar aquêle movimento, não raro têm êles 
confessado que. no domínio económico. os Estados Unidos tém 
sido o maior obstácuIo a atuação que desejariam ter. Ciosa- 
mente empenhados na industrialização de suas economias. t a  
emprestado o seu apoio a medidas em relafio 5s quais os Estados 
Unidos têm-se muitas vêzes mostrado, pelo menos. indiferentes. 
Por exemplo a insistacia dêsses países em favor do estabeleci- 
mento de uma comissão económica regional, A qual caberia 
essencialmente um papel identico ao de outra já existente, 
origina-se bisicamente. até onde nos é dado verificar. de sua 
ansiedade em fugir a dominação dos Estados Unidos no desen- 
volvimento rumo 5 industrialização. Curiosa ironia. esta. pois 
inverte a reIação existente em Chapultepec. onde a preocupação 
dominante era a de desenvolver o sistema interamericano a ponto 
de tornar desnecessária a atuação das Nações Unidas. Por 
certo. pareceria não haver qualquer perspectiva de uma divieo 
definitiva de funqóes ou de jurisdição entre os dois órgãos re- 
gionais. salvo em bases pragmáticas especiais para determinadas 
si tua@es. 

Assinala o ProEessor Houçton que o foco da controvérsia, 
contudo, t h  sido as possíveis fontes de investimento necessárias 
ao apoio de um programa de longo alcance para o desenvolvi- 
mento industrial. A pressão dos latino-americanos a favor de 
empréstimos a longo prazo. oriundos de Governos estrangeiros 
e de subvenções provenientes de um fundo internacional (cuja 
principal fonte seria. em ambos os casos e em última análise. os 
Estados Unidos) temase chocado violentamente com a opinião 
estadunidense de que êsses países devem procurar proporcionar 
oportunidades atraentes aos investidores privados. objetivo para Q 

qual pouco contribuiu o apoio hipotecado pelos latino-americanos. 
na AsscmblCia Geral. ao principio da nacionalização. Esta 
questão torna-se extremamente momentosa pelo fato de não 
quererem os ~artidárioç de qualquer das duas orimtaç5es 
afastar-se da posição adrede assumida ante a questão do de- 
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seni.olvimento económico, problema que. mais que qualquer outro 
surgido até o presente, poderia facilmente privar os Estados 
Unidos do apoio da America Latina nas Nações Unidas. O 
Deputado Mansfield estava bem prõximo da verdade ao inter- 
pretar o sentimento do Congresso norte-americano, numa época 
de oqamentos inflacionárim e altos impostos. embora também 
tivessem carradas de razão os porta-vozes latino-americanos ao 
retratarem o continente sob um clima de inquietação, e ao insis- 
tirem na obten+o de assisthcia externa a fim de executar uma 
revolução industrial que aproximaria seu padrão de vida dos 
altos níveis alcançados em outras partes do mundo. 

No tocante ao terceiro ponto, qual seja. o da luta pela 
independhcia, defrontam-se os E s ~ d o s  Unidos com um problema 
de extraordinária complexidade. Os latino-americanos parecem 
colocar-se quase instintivamente a favor de qualquer povo de- 
penderite que clame por independência. Apesar de serem. nolens 
volens. uma potência colonial, os Estados Unidos. por sua tra- 
diqão e história, inclinam-se na mesma díreção. Contudo. a 
disposição estratégica das fõrças na "guerra fria" não permite 
aos Estados Unidos agir com a liberdade que desejariam ter, a 
fim de não perder o apoio de outras potências coloniaís. aliadas 
extremamente importantes. A julgar pela experifncia das ultimas 
sessões da Assembléia. a questão apresenta todos os elementos 
Dara transformar-se. dentro em brwe numa das mais sérias com 
que convenham a defrontar-se as Naç6es Unidas. Em con- 
sequência, a moderação demonstrada pelos latino-americanos 
sõbre a queçtso da Tunisia e de Marrocos deve ter sido grata 
aos Estados Unidos. 

Muitos obsenadores. contudo, julgam ter notado um rea- 
grupamento de blocos no seio da Assembléia Geral nas sessões 
mais recentes daquele órgão. Certamente, na exposiqão acima. 
a frequente coincidgncia da opiníão dos latino-americanos com 
o bloco árabe-asiãtico sõbre a questão de desenvolvimento eco- 
nõmico. e. isualmente. com as membros do bIoco soviktico. sâbre " 

certo número de questoes coloniais. oferece argumentos compro- 
baterios de tal asserção. Até agora. em casos cn'ticos, os 
Iatino-americanos não tem oferecido uma compmsaçiio que Ihes 
~ e r m i t a  obter apoio idêntico. especjalmmte dos árabe-asiAticos, 
como sucedeu na admissão de Israel ou ainda nas votacões sóbre 
a Tuniçia e o Marrocos. Entretanto. prevê o Professor Houston 
que, seja por frustraqão seja devido a ressentimentos, w latino- 
-americanos se mostrarão deseiosos de obter a solidariedade dos 
árabe-asisticos visando a medidas de desen~*olvimento econõmico, 
ofemcendo. em trwa, apoio a medidas anticolonialistas. às quais 
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os Estados Unidos. em virtude de suaç relações para com outras 
potências colonialistas do grupo do Atlintico Norte, terão de se 
opor de maneira radical. Já se encontram indícios de uma posição 
anticolonialista mais acendrada na votação dos latino-americanos, 
em 1955, sôbre as questões da Argélia e de Chpre. Contudo, 
mesmo nesse ponto. a maioria dos votos latino-americanos foi a 
faxm e náo contra os Estados Unidos. Nada faz crer que surjam 
cisões de natureza grave, atualmente. entre as duas partes do 
Hemisfério. 

Um ponto imponder&vel em tudo isso é o futuro desenvol- 
vimento político interno na América Latina. que. por sua vez. 
se relaciona com o seu deseavoltimento econâmico. Se movi- 
mentos políticos de prepotência ou de totalitarismo atingirem 
propor~bes de monta. como parece pelo menos. possivel, em 
consequ~ncia da incitacão de sentimentos antiamericanistas sob 
a aiegayão de opressão econõrnica. poderia tomar vulto uma 
propensão muito mais acentuada no sentido de condicionar o 
apoio politico da América Latina aos Estados Unidos, na As- 
sembleia Geral. à obtenção de  concessões econômicas. Recen- 
temente. têm surgido indicios de que os elaboradores da politica 
externa dos Estados Unidos estão cõnscioç désse problema e 
sém estudando medidas. tal como o revigoramento da politica da 
boa vizjnhança. no sentido de atenuar a situafio. 

Por sua vez. essa questao conduz a duas outras: a do 
estimulo e ~rotecão dos direitos humanos. como baluarte contra 
tão indesejiiveis eventos políticos na Amkica Latina. e o da 
distribuição do direito de voto na Assembléia Geral. Conquanto 
venham os latino-americanos ocupando a liderança no estabele- 
cimento de novos critérios internacionais par2 definir os direitos 
humanos. bem como na at~licacão dêsses critérios ao bloco so- 
viético, siia preocupação pela juriçdiqáo interna em que eles 
proprios G o  parte interessada. e a sua relutância em estabelecer 
um precedente regional que eventualmente pudesse ser utilizado 
contra qualquer Estado latino-americano, indica, na opinião do 
autor, haver pouca probabilidade de  serem aplicados significa- 
tivamente os padrões das Nações Unidas. 

Quanto ao segundo ponto. o da distribuição do direit~ d< 
voto na Assembléia Geral. deveriam os Estados Unidos ter 
tomado. quando da primeira formula~ãa da proposta de resolução 
"Unidos pela Paz". uma atitude mais otirnista do que a que 
agora tem. no que se refere A diçposiqão. de parte dos demais 
Estados-Membros, de executarem as respectivas obrigacões entáo 
assumidas. E indaga o Professar Houston: se a Assembléia 
Gerzl viesse a transformar-se no verdadeiro fulcro das Nações 
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Unidas, estariam ainda os Estados Unidos e as outras grandes 
potências dispostos a proporcionar aos vinte Estados latino- 
-americanos um direito de voto que. nem de longe. se aprosina 
de sUa verdadeira fõrça politica, se tomamos como base índices 
tais como seu potencial militar, sua capacidade industrial e sua 
riqueza per capita? Em caso negativo. que fariam as grandes 
potências, em vista de poderem os latino-americanos, juntamente 
com outras pequenas pot&tcias. entravar. com possibilidade quase 
total de gxito, qualquer emenda à Carta, que desaprovem? É 
um problema que deve dar o que pensar aos ericarregados de 
formular a política internacional. As desastrosas conseqüências 
de tal situação poderiam facilmente constituir um entrave cres- 
cente a utilização das Naçóes Unidas como instrumento para a 
solução, pacifica ou náo, de importantes problemas internacionais. 
Resta apenas a esperanp de que um alto senso de responsabili- 
dade leve os estadístas latino-americanos a utilizar sua atual 
influsncia sSmente de mudo a beneficiar, não sòmente os inte- 
resses de seus países. mas igualmente os de todos os outros 
Estados-Membros. Embora o recente aumento do número destes 
reduza, ate certo ponto. sua importância rektiva, aumenta. por 
igual. o número de Membros que talvez possam aliar-se a eles 
em uma frente comum sõbre as questões-chave do desenvolvi- 
mento econõmico e do anticolonialisrno. 

Para o Professor Houston, é fora de dúvida que, se as 
Naqões Unidas persistirem em sua atual orientação de desenvol- 
vimento e continuarem a desempenhar papel tão relevante nos 
negócios mundiais. não dirninuiráo. de modo nenhum. as opor- 
tunidades para os latino-americanos. Ante a objetividade de 
sua análise. a profundidade da documenta@o em que se baseou 
e o caráter eminentemente racional e singelo de sua exposição. 
parecem justificar-se as conclusões do autor, reunidas em livra 
tão interessante quanto despretensioso. e que constituí contribui- 
ção das mais valiosas para o estudo global da politica extèrna 
das repúblicas latinas da América lace às Naçóes Unidas. 

DEMAIN LA RBPUBLIQUE.. . - Afaurice Duverger - 
Julliard - Paris. 1958 - I56 págs. 500 frç. 

Neste livra escrito no momento em que se elaborava a 
recente reforma constitucional da Fraaça. o professor Maurice 
Duverger, da Faculdade de Direito de Paris. faz um acurado 



I93 REVISTA BRASILEIRA DE FOLTTICA INTERETACIONAL 

reexame das causas que determinaram o maI6gro da Quarta 
RepúbIica e antecipa algumas obsenraç6es criticas, que tb certo 
tom de prognóstico, ao novo regime instituído sob a égide do 
General de Gaulle. 

Começa o autor por analisar o mal mais profundo. ou pelo 
menos mais ostensivo. do parlamentarismo francés: a instabili- 
dade rnh.isteria1. que tanto contribuiu para o desprestigio do 
regime. A crenqa generalizada de que a fraqueza do govêrno 
decorria da instabilidade do gabinete, Duverger opõe a assertiva 
de que, inversamente. era a fraqueza do governo que tomava o 
ministério instável e de vida efêmera. Porque era tão visivei- 
mente fraco o govErno francés? Naturalmente por um conjunto 
de causas peculiares b vida política do pais, p o r h ,  entre estas, 
Dsverger aponta como preponderante a não participação do 
povo na escolha efetiva do chefe do govêrno. isto é, do presidente 
do Conselho de Ministros. A o  contrário do que ocorre nos 
Estados Unidos - onde. graças ao sistema presidencial. o povo 
vzi as umas para escolher um dos dois candidatos indicados 
  elos grandes partidos nacionais: ou na Grã-Bretanha. onde o 
povo. ao eleger o Parlamento. sabe que esta indiretamente es- 
colhendo, para a chefia do g o v h o .  o chefe do Partido Con- 
servador ou o chefe do Partido Trabalhista - o povo francés 
era convocado apenas para a eleição dos deputados. indicados 
pelas máquinas partidárias. sem adivinhar sequer quais seriam. 
no curso da legislatura, os chefeç de govêrno que as combinayões 
c os go1pes parlamentares. nem sempre edificantes. teriam a 
wrobêbilidade de nomear. 

A propósito dos erros de  observação de que o parlamenta- 
rismo francês 6 suscetí-.~el. esclarece Duverger que os lideres 
políticos de seu pais aprenderam direito constitucional por volta 
de 1930. mas o fizeram em compêndios já obsoletos em relaqão 
à evoluqão do parlamentarismo britãnico. Na verdade o que 
Esses lideres tinham em mente era um modélo de 1900. formando 
do regime inglês uma imagem que tinha "o charme ingênuo e 
antiquado de um conto de D i c k ~ s  ou de um daguerreotipo da 
era vitonana". A chave de abobada do regime britãnjco, em 
nossos dias, é o sistema dos partidos, que são apenas dois, 
fortemente disciplinados. o que torna o gabinete tão homogheo 
quanto estável. A queda inesperada do gabinete, pelo voto de 
desaonfian~a das Cãmaras. é hoje tão estranha ao parlamenta- 
rismo inglês quanto a da separa~ao de poderes. sõbre a qual os 
patriarcas americanos náo se enganaram menos do que Mon* 
tesquieu. 
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Tôda vez que se  agrava a crise do governo. na França, e 
se cogita de reformar as instituições, a primeira idkia que surge 
6 a de refoqar os poderes e atribuiqões do Presidente da Re- 
pública. Foi, de resto, o que se veio a fazer. como coroamento 
da revolução branca que elevou a chefia do govérno. e çubse- 
quentemente a do Estado. o salvador de Colombey-les-deu- 
-6glises. Segundo Duverger. essa idéia representa uma volta ao 
passado. pois reedita o regime que a Franca conheceu de 1830 
a 1848, e de que Guizot foi o teórico e o prático. E o regime 
que os especialistas batizaram de "parlamentarismo orleanista". 
porque dele a Monarquia de Orkans apresentou a forma mais 
típica. De todos os sistemas de govêrno que a Europa experi- 
mentou. nos dois últimos s&culos, êste parece ser. para Duverger, 
o pior. o menos eficaz, o menos capaz de funcionar normalmente. 
O refõrço da autoridade do Chefe de Estado no sistema parla- 
m m t a r  parect-lhe ilusório: porque, ou o Presidente será pro- 
da Terceira República: ou O Presidente controlará o Ministério. o 
que tomara o govkno parlamentar impossível. Lembra o autor 
que  a única experiencia dêsse tipo. no s&culo atual. foi a da 
Coristituição de Weimar. que deu a Alemanha um tipo de govêrno 
cujos frutos bem revelaram a qualidade da árvore. 

Apreciando a tipología dos governos democráticos. entende 
o professor Duverger que a classificação corrente - regime 
padamentar. regime presidencid, regime de assembléia - esta 
ultrapassada. A seu ver as democracias contemporâneas apre- 
s.entatn apenas dois modelos: aquêk em que o chefe do govfrno 
é escolhido pelo povo e aquele em que o chefe do govêrno não 
recebe do povo. direta ou indiretamente. sua investidum. O 
primeiro tipo engloba, ao mesmo tempo. os Estados Unidos e a 
Grã-Bretanha. a despeito das concepções ckssicas que os dife- 
rcnciam. Ê que. na realidade. as diferenças da estrutura jurídica 
tornam-se secundárias diante das afinidades pofundas que 
existem na estrutura politica. B&sicamente. o que funciona, em 
ambos os países. é um regime dmocrâtico bi-partídirio, em que 
o partido que vence a elei~ão elege um lider nacional par2 
governar .- por quatro ou por cinco anos - sem os óbices das 
coalições e sem os riscos dos golpes parlamentares. 

Existem hoje na França ponderaveis e \.ariadas manifesta- 
qóes da opinião contra o govtrrio parlamentar, em cuja prática o 
r2is já não tinha como conseguir governos sO1idos e duráveis. 
capazes de reconquistarem. para a democracia da era atõmica. 
respeitabilidade funcional adequada ao papel que a França ainda 
pode desempenhar. Entre os que assim pensam está o professor, 



Georges Vedel, que e declaradamente partidário do presiden- 
cialismo. Kão é éste o ponto de vista de Duverger. que permanece 
fiel ao parlamentarismo. mas entende que este deve passar por 
uma transiorma~ão radical. Em sua opinião. o Presidente do 
Conselho deveria ser eleito diretamente pelo povo. inovação &e 
certamente discrepa de tôda a filosofia do parlamentarismo. E m  
s q ~ n d o  lugar, sustenta Ele que o Presidente do Conselho não 
deveria demissionar sem a aprovação formal de moção de des- 
corifianca pelo Parlamento. Nesta hipótese, a desconfiança 
deveria determinar. ao mesmo tempo, a queda do gabinete e a 
dissoluqão automática do Parlamento, o que transferiria para o 
eleitorado a soluqão do dissídio. Este é decerto um dos muitos 
esquemas de reforma que a ciência política fertilmente idealiza. 
mEs a que não se pode augurar concretizaqão prática em futuro 
previsível. 

Demain la République.. . é um livro de poucas pagines, 
aparentemente superficial. porém na verdade com alto grau de 
densidade no pensamento político. na critica aos males que o 
parlamentarismo adquiriu na Franca, na apresentacão de su- 
gestbes para as reformas inevitaveis. Ele é particularmente lúcido 
na andise dos problemas eleitorais e partidários. que se inserem 
na base de todo plano de reforma. Na parte final aprecia ele 
as conseqüências que. a longo tErmo, o golpe de Argel pode 
prcdlizir. e indaga se, por essa via. a Franca poderiz vir a ser 
de algum modo balcanizada, ou se se tornará vitima de um 
fascismo de novo tipo. Como n2o poderia deixar de fazê-!o. 
Ele reconhece que a sorte da República depende de de Gaulle. 
mas acha que  depende mais dos republicanos. Para ser bem 
sucedido. de GaulIe precisa por em prática uma Coristiti;iqão 
válida "que crie uma República forte. eficaz. em contato COZI o 
povo", mas precisa t a m b d  reconduzir o Exército 5 obediência. 
livrar-se dos que sonham com aventuras fasc~stas e,  por fim. 
resolver o problema argeliano. 

Para o autor. a República parlamentar. em setenta e cinco 
anos. gastou-se tanto quanto o ancien régime ao fim de dez 
séculos. Este fato estava a indicar a necessidade de uma reforma 
institucional corajosa e profunda. No prefácio do livro. éle 
manifestou o receio de que de Gaulle não fizesse uso conveniente 
dos ixensos poderes que a Assembléia Nacional lhe outorgou, 
isto é. que èle não fôsse além de uma reforma modesta e tímida 
ou.  pior ainda, que ele não fizesse uma Constituição pior qrie 
a de 1946. 

O professor Duverger é, sem dúvida. um dos melhores 
analistas da vida política da Franca que. em tantos domínios. 
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permanece como luminosa fonte de inspira40 para todo o mundo 
civilizado. Êste seu últímo livro ajuda-nos a compreender as 
dificuldades em que ela se vem debatendo desde o fim da Pri- 
meira Grande Guerra. dificuldades que, para muitos. resultam 
sobretudo da fraqueza e das deficiências de seu sistema de 
govérno. As dúvidas de Duverger quanto ao sucesso do regime 
de de Gaulle ainda náo parecem confirmadas. corque os êsistos até 
agora alcançados superam de muito os defeitos persisientes. É 
preciso não esquecer. porem. que a fortuna do regime receate- 
mente instituido está vinculada A pessoa de seu líder. cujo papel 
e algo providencial e cuja autoridade deriva. não do texto cons- 
titucional que os seus juristas redigiram. nem do apoio que os 
partidos oficialmente lhe prestam. e sim do mandato revolucio- 
nário que o plebiscito Iegalizou. Una cousa é a Constituição 
de 1958 com de Gaufle nos Campos Eiísios; causa certamente 
bem diversa serà esta Constituiqão depois de restituída ao poder 
ci-.*il e submetida ao embate das querelas partidárias e das dis- 
cenqões sociais. que as leis são incapazes de suprimir. 

O. T. 

O BRASIL E A 3" GUERRA MUNDIAL - General Antõnio 
de Sousa Júnior - Biblioteca do Exercito Editõra - Rio 
de Janeiro. 1959. 

Em agradável apresentacão gráfica, dá-nos a Biblioteca do 
Exército uma edição da mais alta õtualidade, qual seja éste 
trabalho do General Sousa Junior. Parece tratar-se de um estudo 
prehmíriar a outro. qtie. presume-se, seria consíder~velmente mais 
amplo c profundo. Era intenção original do autor. explica-nos 
no prefácio. escrever logo um volume mais alentado. que ji estava 
em fase adiantada de preparo quando sobreveio a crise de 
Berlim. a projetar no já tumultuado cenário da política mundial 
as suas imprevisiveis consequhcias. Destarte. prematuramente 
interrompido -- porquanto tem de ser entregue ao editor em 
marco de 1959 - reveste-se o livro dos atributos de tima 
coletânea de ensaios avulsos. coordenados entre si tão-sòmente 
pela unidade de apreciação global dos diversos aspectos sob OS 

quais pode a precária conjuntura internacional afetar a posicão 
do Brasil. face a uma hipotktica terceíra guerra. 

r2poiado em copiosa e eclética documentação. caracteriza-se 
o autor por um espirito dc isenqão e objetividade. já por si 
meritória em nossos dias, quando os mais inócuas assuntos c 
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e o dêste livro certamente se presta a controvérsias - são. com 
frequência, adulterados por aleivosas interpretaqdes. O General 
Sousa Júnior. pelo contrário, da mostras de um espírito cons- 
cienciosamente perquiridor dos fatos e da motivação subjacente. 
Dai, talvez, a abundância de dados e esclarecimentos estatisticos, 
que. em seu afá de imparcialidade, escusa-se o autor, por vêzes. 
de interpretar, omissáo até certo ponto lamentá~reI, porquanto 
seria do maior interesse apurar-se a sua opiniào pessoal sõbre 
os fenômenos relatados. De quaIquer maneira. deve ser sempre 
encarada com reservas a mera quantiEicacáo numérica de fatores 
sujeitos a oscílações essencialmente qualitativas. 

TdEntica obsersação caberia com relerència a grande quan- 
tidade de citaqóes textuais. que. se enriquecem a tessitura in- 
telectual do livro, bem poderiam, sem prejuízo a originalidade 
do a ~ t o r ,  fundir-se a sequência de seu pensamento próprio. Em 
se tratando de um estudo preliminar, é óbvio que não poderia 
deixar de se ressentir de certo número de defeitos, dos quais 
sem dúvida estará isento em sua versão definitiva. É de se 
esperar. pois. encontre êste limo favorável repercussão de parte 
dos circulos interessados. e em particular dos militares. aos quais 
se dirige direta e especificamente. O seu grande valor deve-se. 
talvez. sobretudo ao fato de constituir uma tentativa para situar 
e definir com imparcialidade a importância do Brasil no quadro 
das relaçóes internacionais contemporâneas. Nesta fase critica 
da poiitica mundial. não mais pode o pais ficar alheio aos pro- 
blemas da guerra e da paz, em que. já por seu potencial 
geopolitico-econ6mico. está sendo solicitado a desempenhar papel 
de realce gradativarnente maior; já o salientara o Embaixador 
Berle Júnior. ao profetizar. para o Brasil. a situa~ão de grande 
pothcia mundial em prazo relativamente curto. O General 
Sousa Júnior parte dessa premissa, analisa-lhe a motivação e 
delineia os seus possíveis efeitos. 

Pautando-se pela metodologia de Toynbee. empresta o autor 
consider&vel relêvo aos acontecimentos do passado. que. segundo 
tal orientacão. moldam. se não definem, a conjuntura interna- 
cional presente, Assim. envereda por interessantes. embora 
talvez demasiado minuciosas. considerac8es de ordem histbrica. 
dentre as quais avultam as atinentcs ao Nordeste brasileira. 
tradicional cabeca-de-ponte para a Africa do Norte. e como tal 
chave estratégica de todo o Atlântico Sul. Por exemplo. inclui-se 
entre os documentos citadas - e são numerosos. atestando a ~. 

cuidadosa investigação documentãria do autor uma proposta, 
iormulada em 1641 por Maurício de Nasssu c transmitida pelo 
Conselho Político da Companhia Holandesa das fndias Oci- 



dentais aos Estados Gerais das Provincias Unidas, no sentido 
de subordinar Angola e as demais possessáes portuguesas no 
litoral da África Ocidental. ao Goveino do Brasil-Holandês, 
sediado no Recife. Baseava-se esta recomendação no argumento 
de que a conquista do Nordeste brasileiro possibilitaria aos 
holandeses a invasão do Brasil meridional. o desvio do comércio 
da África Ocidental. ''a aquisição do Rio da Prata e a navegação 
do Chile e de todo o mar Pacifico". Sem embargo do indiscutível 
significado geopolitico do Nordeste da América do Sul, cumpre 
admitir a h i~òtese  de que o recente progresso tecnoiógico dos 
instrumentos de guerra. e notadamente dos mísseis balísticoç e 
armas submarinas. tenha em parte desatualizado a importância 
estratégica outrora atribuída à região. e confirmada ainda quando 
da campanha norte-africana na última Grande Guerra. Julga o 
autor que o Nordeste brasileiro será. no próximo conflito. que 
acredita provável, não sbmente ponto de apoio para operações 
militares. senão tambem teatro delas. Há quem considere. to- 
davia, que o maior perigo ii seguranp nacional reside, por 
enquanto, menos na iminêncía de ataques externos que na desa- 
gregação econòmico-social interna. motivada pe!a car&ciõ de 
recursos mínimos de subsistência em nivel condizerite com a 
dignidade e os direitos do homem brasileiro. Tal desagregação, 
sim. propiciaria infiltrações ídeolõgicas bem mais perniciosas, a 
Jongo prazo, que a fôrça das armas. 

Prosseguindo. analisa o General Sousa Iúnior a política de 
cooperacão afro-brasileira. cuja intensificaqão preconiza, Eunda- 
mentado em realidades econômicas. Conquanto seja extrema- 
mente iitil, sob o aspecto da documentação. a transcri~ão de 
longos textos referentes à Conferência de Bandung, poderia 
talvez ser feita em anexo. fora do corpo principal do livro, onde 
deveria figurar em primeiro lugar o comentario pessoal do autor 
sobre os eventos descritos. E de se esperar que a versão final 
da obra contenha uma apreciação mais detida da matéria, de 
vital importância para as relaqõeç exteriores do Brasil. 

Reparo semelhante poderia ser feito em relação ao capítulo 
sijbre a comunidade luso-brasileira. merecedora de estudos mais 
aprofundados. Não obstante. são dignas de acurado exame as 
obsenacbes do autor quanto ao passível desprestigio que acar- 
retaria ao Brasil, frente aos demais países insuficientemente 
desenvolvidos. uma alianqa formal com a política colonial por- 
tuguêça. A atitude brasileira na questão de Goa. par esem~lo.  
poderia ser considerada como de apoio a tal política, em comd 
pleta contraste com os principias norteadores da diplomacia 
nacional. Tampouco se comenta a possibilidade de uma presenp 
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indirrrta do Brasil na OTAN, por intermédio do Tratado de 
Amizade e Consulta que nos vincula a Portugal, e que ate agora 
não tem servido de instrumento atuante de uma política exterior 
coerente. quando poderia funcionar como fundamento para uma 
estreita cooperação nos campos cdtural (inclusive quanto aos 
dominios F O ~ ~ U ~ U & % ~ S  de ultramar. cujos lideres poderiam pro- 
veitosamente aperfei~oar os seus estudos superiores no Brasil), 
econômico (notadamente no tocante ao cate) e de transportes 
aéreos internacionais. Corno o estudo da comunidade lusa- 
-brasileira - já despojada de seus ressaibos românticos. e 
possiifelmente integrada no gmbito mais amplo de uma aliança 
íbero-americana - procede. no livro do Genzral Souça Jiinior, 
apenas como aspecto particular do estudo da situação do Brasil 
face a uma eventual terceira guerra universal. teria sido de tõda 
conveniéncia frisar o impacto efetivo de um j6go de fòrças 
europeu-latino-americano como fator dirimente da tens20 inter- 
oacional. 

Devota, ainda. o General Sousa Júnior. considerável atenção. 
em seu livro, ao advento da era atômica, que esmiuça inclusive 
sob os seus ãngulos tecnicos, sem prescindir de aspectos his- 
toricoç. De elevado interesse prático é o inventário que faz 
(sem comenta-lo), dos eventos ligados política brasileira quanto 
à energia nuclear. C o m o  profissionai das armas. não Fadefia o 
autor deixar de emprestar rdCvo 6s informaç8es sóbre armas 
atõmicas. míçseis balísticas e outros implementos bélicos. bem 
assim a doutrina militar puramente teórica, que, por conseguinte, 
assumem no estudo irnportancia talvez desproporcional a ver- 
dadeira. 

Finalizando um bem documentado histórico dos assuntos 
culminantes na crise de Berlim ( a  qual não precipitou. como se 
esperava. a terceira guerra mundial) conclui o autor : "Nessas 
circunstâncias. e a Geopolitica que aponta o caminho e a Es- 
tratégia a solução" (p. 246). Contudo. em longos capítulos. 
desloca o exame das causas da terceira guerra. do plano das 
considera$es estratigícaç para o dos pormenores táticos. com 
certo prejuízo para a coerência e unidade da exposição; é um 
fator para o qual conviria atentar ao elaborar a edição defini- 
tiva da obra. necessLriamente condicionada. no tocante 5 dis- 
tribuição interna da matéria. ao público ao qual se destina. 

B compreensivel a preferência. revelada pelo General. com 
relaqáo ã anglise geopolitico-estratégica e tática. em detrimento 
da estritamente diplonática. Resulta. entretanto. como é inevi- 
tável. em alguma unilateralidade, corroborada pela bibliografia 
que compulsa. de indole militar em sua maioria. U m  estudo da 
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ideologia soviética seria. quiqá. de maior significado para o 
contexto que o da f õ r p  de projeteis balisticos da URSS. B 
precipuamente a luz deste choque ideológico. ao qual está pre- 
dicado tudo o mais, que cumpre ponderar as passibílidades reais 
de um conflito aberto entre o Ocidente capitalista e o Oriente 
comunista. O seguinte trecho é esclarecedor: 

"Por simples adesão ou por meio de açáo militar. como se 
verificou ao curso da Segunda Guerra Mundial. não ser5 difícil v 

a uma  grande PotEnua apoderar-se de colônias ou de paises 
subdesenvoIvidos e desarmados da Africa do Norte e Ocidental. 

Desta Ultima ( . . . ) poderão partir ataques ao Nordeste 
brasjleiro ( . . . ) . Mísseis balisticos. formações aeronavais, 
inclusive submarinos, encarregar-se-ão de "amaciar" aquêie 
territário. para descida das fõrças aeroterrestres inimigas. 
vanguardas das suas tropas de desembarque destinadas às 
grandes e decisivas operações no Continente americano." (págs. 
248-9) Em seguida, analisa o autor a repercussão militar da 
ocupacão do Nordeste brasileiro pela coligação extracontinental 
de naqões em guerra com o bloco ocidental. Ora, E de se supor 
que. muito antes do inicio de uma catástrofe bélica. e muito 
possivelmente tornando-a apenas supletiva senão dispensiivel. a 
tarefa de "amaciar" os territbrios que constituem objetivos tgticos 
caberá aos núcIeos comunistas locais. sem qualquer interven~ão 
militar de parte a parte. Entretanto. longe de se reduzir a um 
problema policial. transcende o significado pratico da hipótese 
figurada para o expressivo nível das relações econômicas, sempre 
subjacentes 5 politica: o escopo comum de todos os países ec* 
nõmicamente subdesenvolvidos será, então, o combate organizado 
3s causas de seu atraso. à ignorância, 5 miséria física e moral, 
ao desperdício de recursos naturais. convites abertos A infiltra- 
cão subversiva e antinacicnal. Situa-se ai o ponto focal da 
insegurança politica do mundo ocidental. mas no livro em exame. 
voltado pnmàriamente ao estudo do problema sob o prisma 
militar. não lhe empresta o autor o necessário relêvo. pelo menos 
nesta edição preliminar. Será realmente forte o Brasil. e por 
isto relati~amente imune As ameaças de sub\.ersão. quando houver 
logrado atingir um nível de progresso econõmico-social, e não 
aFenas militar, cónsmtãneo com o seu estraordin5rio potencial 
nacional. 

E m  resumo. o General Sousa Júnior. estado em argumentos 
históricos e geo-politicoç. que a h m a  determinantes. prevE e 
receia uma terceira conflagracão mundial. destruidora da civili- 
zação e de boa parte da Humanidade. Filia-se ao dogma do 
Si vis pacern, para belhrn, e justifica um mais adequado preparo 
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bélico no Brasil peIa necessidade de defesa d o  Nordeste do 
pais. que. parafraseando o conceito geopolitico de Mackinder. 
dar& a quem o possuir. no pensar do autor. a supremacia militar 
e o domínio no continente americano. Todo o livro culmina 
nesta conclusão. fmto inegável de emustivo labor de pesquisa. 
já por si  digna de aplausos. Deverâ. pois. servir de incentivo 
a todos os estudiosos brasileiros da+ relações internacionais, que 
encontrarão, par certo, em O Brasil e a 3 4  Guerra Mundial, um 
livro estimulante. poltmico. original na concepção e sob todos 
os pontos de vista útil, que constitui valioso acréscimo 3 já 
variada estante especializada da Biblioteca do Exercito, 

O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTERAMERI- 
CANO DENTRO DO SISTEMA MUNDIAL - Ilrnar 
Pena Marinho - Livraria Freitas Bastas - Rio de Janeiro, 
1959 + 200 págs. Cr$ 180,OO. 

Este livro explica os objetivos. a estrutura e o funcionamento 
da Organizaqão das Nações Unidas. como sistema jurídico que 
procura disciplinar a convivência pacifica e manter a ordem no 
plano internacional. Paralelamente. explica êle o papel análogo 
que, em escala mais reduzida. é desempenhado pela organiia~ão 
regional que rege a vida de rela~ão das Estados americanos. 
Explica. por fim, o entrosamento dos dois sistemas para essa 
missão de natureza comum. 

De início o autor remmora os antecedentes da Organizacõo 
atual. apontando as causas que determinaram o malõgro da 
antiga Sociedade das Naçóes. Analisa em seguida o projeto 
original. elaborado na ConFeréncia de Dumbarton Oaks. e sua 
transforma@o na vigente Carta de São Francisco. Expõe depois 

&ar-se, as dificuldades que a ONU encontrou para institucionali- 
e bem assim os problemas graves que ela teve de superar em 
seu primeiro dechio de existência. A éste respeito a sua con- 
clusão e a de que "não obstante as suas lacunas. as suas im- 
perfeiqões e os seus erros, a Organização das Nações Unidas 
constitui indispensáveI instrumento 5 manutenção da pzz e da 
segurança internacionais". Entende êIe que "embora não cor- 
respondendo plenamente aos anseios e esperangs que nela se 
depositam. siimente devido ao fato de sua existêncin foi ate agora 
possivel evitar uma tmceira con fiagtação mundial . 
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No que concerne ao sistema interamericano. o livro faz um 
retrospecto sucinto da evolução do  pan-ameBcanismo, em suas 
tentativas de organizacão politica continental. até o seu coroa- 
mento na Conferência de Bogotá (1948). em que se adotou a 
presente Carta da Organizaeo dos Estados Americanos. Alkm 
de um resumo da estrutura do sistema ali instituido. o livro 
dá-nos a cornpoçiçáo dos varias Brgãos que o integram - a 
Conferência Znteramericana, a Reunião de ConsuIta. a União 
Pan-Americana. as Conferências e Organismos especializados - 
e explica, em linhas gerais. a competência e o processo operativo 
de cada um. 

A terceira parte estuda as relaçóes entre os dois sistemas. 
quer do ponto de vista de sua compatibilidade jurídica .- de 
resto expressamente admitida na Carta das Naçbes Unidas - 
quer do ponto de vista de sua bamonização política. cousa que 
a esperiencia demonstra ser perfeitamente viável. Como escreve 
o autor. "o Sistema Interamericano e a Organização das Nações 
Unidas nao são forças que se repelem, se hostilizam. se invalidam, 
porém. muito ao contrário. primordiais elementos que se çorn- 
pletam. se harmonizam e se entrosam na engrenagem de paz do 
novo Direito Internacional". 

O livro do diplomata Ilmar Pena Marinho é muito útil para 
c leitor de língua portuguesa. que deseje uma explanaç30 aces- 
zivel sõbre a composição e funcionamento das duas Organizações 
internacionais que têm a responsabilidade de presemar a paz 
mundial e de promover a fraternidade entre os po170s da Amtrica. 
Esta utilidade Ê acrescida pelo apêndice. no qual se encontram. 
entre outros. os textos do Tratado Interamericaao de Assisténcia 
Reciproca do Rio de Janeiro. o Tratado Americano de Solu~ões 
Pacificas e a Carta da Organização dos Estados Americanos. 

A. 1v. 

LE MAROC A L'ÉPREUVE - Jean et Simanne Iacoufure - 
Éditions du Seuil - Paris, 1959 - 354 págs. 1200 frs. 

0 s  autores - que  e m  19% publicaram um livro de  muita 
atualidade sõbre L'Egypte en  rnouvernent - d5o-nos agora outro 
alentado volume sôbre um dos aspectos fundamentais do mundo 
árabe contemporâneo. Ern Le Maroc a I'Épreuve eles focalizam 
o drama de um povo milenar que  agora surge como jovem nacão, 
ou seja a transição que experimenta um velho país - que por 
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tanto tempo ficou a margem da história - ao sair da dominaqão 
quase colonial para a categoria de Estado soberano. 

Em quatrocentas paginas de tipo miudo, este livro nos Fala 
de uma nação a conquista de si mesma: inventaria a herança do 
Protetorado - que a França exerceu no Marrocos de 1912 a 
1956 c analisa as diEiculdades da integra@o racial. estuda as 
condiç6es da vida política. examina a consistência de uma mo- 
narquia que ainda remonta ao direito divino. e descreve a posição 
do Rei e seu papel como elemento primordial no processo de 
unificacão. 

E& outros capítulos são estudados vários probleirias de base: 
o desenvolvimento da agricultura. num ciclo que vai da tribo a 
comuna rural; a estrutura econômica e as transformaqões sociais 
que se antecipam as modificações políticas. Os aspectos culturais 
não foram esquecidos: o livro trata da educaçáo e dos caminhos 
que ela poderá abrir para uma verdadeira democracia: da opinião 
publica. que desperta e se agita na era do rkdío; da emancipacão 
da mulher, que não pode permanecer imobilizada na moldura 
medieval err! que  vive. Por fim o livro sumaria o que a França 
realizou no Marrocos e avalia a influência. certamente durk.el. 
que a cultura francesa estii destinada a esercer no Maghreb. 
qualquer que seja o futuro das relações do novo Estado inde- 
pendente com a antiga Metr6pole. 

Analisando o quadro marroquino 5 luz do coloniafismo. 
obsenrarn os autores Que "a romanizacáo. a arabizacão. a colo- 
nização turca e dep& a francesa. téb acentuado. cada qual a 
seu turno. uma originalidade marroquina fundamental - seja 
que elas deixaram inviolado o Reino de Fêz ou de Marraquese, 
seja que elas o abordaram sob um ângulo singular*'. Todavia, "a 
despeito das aparentes limitações da histbria e do solo. o 
Marrocos, longo tempo fechado sóbre si mesmo. isolado e zeloso 
de suas particularidades. abre-se de agora por diante 5s correntes 
do intercâmbio internacional". Por isso. seu destino "não pode 
mais ser dissociado do dos outros povos do Maghreb, da Africa 
e do Oriente". Por suas peculiaridades de costumes. de religião 
e de língua. e sobretudo por suas deficiências econõmicas. o 
Marrocos passa a pertemer. jnelutàvelrnente. "a ésse sindicato 
de nacões proletárias que se convencíonou chamar o univerço 
de Banduna". 

V 

Livro escrito por franceses, não é ele aecessiriamente contra 
o Marrocos nem a favor da £+anca. Desapaixonado e objetivo. 
dá-nos uma ampla visão do Marrocos de hoje. de suas 
contradiçóes interiores. dos fõtõres que condicionam sua poIitíca 
externa, das esperanqaç de progresso e de desenvol~imento 
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' econômico, naturalmente associadas ao cIha da independência 
e do nacionalismo. O que èle diz da França e dos franceses. 
após quarenta e quatro anos de dominação. pode ser aceito do 
lado muqulmano. sem maiores objeçóes. 0 s  autores manifestam 
a confianp em que a França permanecerá no Marrocos ao 
menos como um "sistema de referência". A Este propósito 
escrevem: "Críticas vivas e violentas. justas ou injustas. são 
dírigidas a França e aos franceses. Mas por critérios franceses. 
de conformidade a um modo de pensamento frãncès. em relac$io 
a exemplos franceses". P e w m  que a influência da França será 
mais duradoura do que parece. E não ocultam simpatias pelo 
exito da experiência de nação livre que o Marrocos começa a 
viver. Para Eles o insucesso do Marrocos independente seria 
de certo modo um insucesso para a França ou. pelo menos. para 
a obra ridizadora que ela est5 convencida de haver ali realizado. 
Tanto do lado francês como do marmquino pode-se pensar. 
sensatamente. que o problema. agora. não é o de saber como 
renegar o Protetorado. e sim como ultrapassá-lo. 

A. IM. 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT, Fourteentb Annual Report. 
1958-1959 - Washington. D. C., 1959 - 56 plgs. 

O relatório anua! do Banco Mundial apresentado em fins 
de setembro último peb  Presidente da instituição. senhor Eugene 
R. Black. à Assmbleia do Conselho de Governadores do B%nco. 
indica que. no decurso do último esercicio. os empréstimos 
concedidos elevaram-se ao montante de 703 milhões de dblares. 
e que as reservas atingiram a escala sem precedentes de 420 
milhaes de dólares. Pelo segundo ano consecutivo. as operacóes 
do BIRD estabeleceram novos niveis máximos. sendo qi?e a 
receita líquida da e~erúcio, aumentada de 10% em relacão 2 
do anterior. alcanqou os USS 46,500,000. O Relatbrio expõe 
as medidas tomadas peIoç Estados Membros tendo em vista o 
aumento do capital autorizado do Banco, de I0 a 20 bilhões 
da ddlares. e menciona ainda as athidades de rotina empreen- 
didas pelo BIRD em domínios outros que os das simples operaçóes 
de crkdito. como por exemplo a sua intemenyão no sentido de 
mediaeo do conflito entre a fndia e o Paquistão no tocante & 
partilha das águas da bacia fluvial do Indo.* 

* C:.. neste aiimeyo+ cota alusiva b parti!ha. na aágína 168. 



2 l O  REVXSTA BRASILEIRA DE POLITICA mTERNACIOh'AL 

Constata ainda o Relat6rio que a baixa de preços sofrida 
pelos produtos primários tem resultado. durante o exercício de 
1958-59. dctrimental ao comércio de numerosos países subde- 
=volvidos. De outra parte. êsçes países beneficiaram-se. 
aproximadamente na mesma propor&. do afluso de novas 
inversaes de capital. oriundas principalmente do setor público, 
permitindo-lhes deçtarte o financiamento das importações essen- 
ciais e a manutenção do ritmo de expansão económica. Observa 
o Rdatório que os empréstimos efetuados pelo BIRD no exercício 
findo. em número de 30 - a uma tasa de juros elevada. ao fim 
do período. para 6% - abrangeram 19 países. concentrando-se, 
corno de hábito. nos servisos básicos e em particular no desen- 
volt-intento da energia eiétrica. ao qual foram dedicados quase 
300 milhões de dõlzres, sendo que entre as onze paises bene- 
ficiados figura tzrnbérn o Brasil. Seguem-se. em ordem de valor. 
os créditos para o financiamento de transportes. principalmente 
Ferroviários. -9 indústria e a mineração mereceram créditos 
totakando cerca de 150 milhões de d61ares. 

No que se refere á assistência técnica, cita o Reiat6rio que 
o Banco submeteu ao govêmo da Tailándia as conclus6es da 
missão enviada ao pais a fim de Fomular recomendações sôbre 
o progresso econõrnico daquele pais: missões semelhantes foram. 
durante o exercício. enviadas 5 Líbia e a Tanganica. ao passo 
que outras missões especiais estiveram em diversos Estados 
Membros a fim de os aconselhar sõbre problemas específicos. 
Desincumbindo-se das demais atribuições no setor da coopera- 
cão tkcnica. o BIRD mzntwe estreita colabora~ão com o Fundo 
Eswecial das Waçóes Unidas e prosseguiu em seu programa de 
treiriõmerito de jovens tknicos na administração do deçenvolvi- 
rnento econômico. 

Com a adesão da Espanha e da Libia. continua o Relatório. 
elevou-se para 68 o número de Estados Membros do Banco 
Mundial. cuja arnpliaç2io das atividades operacionaís traduziu-se 
tsmbem em aumento nos quzdros funcionais. Durante O exer- 
cicio de 19%-59. o BIRD receberi empréstimos no valor de 
432 milhões de dôlares. dos quais très quartas partes provieram 
de portadores de capitais residentes fora dos Estados Unidos. 
onde também se situa c&ca de metade da dívida consoljdada 
do Banco. no montçnte de USS 1.90S.Ci00.000 (em 30 de junho 
de 1959). 
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L'ORGANISATTON DES E U N I O N S  INERNATIONALES - Consed 
des organkations iaicroaiionalçs des sciçnccs miIdicalcs - Masson. Paris, 
1957 - 1% p. 

LES JURIDICTIONS TNTERNATIONALES - Union Intcmationde d e  
Avocats - Martinus Ntihoff. Haia. I959 - ó87 p. - $14.70. 

GLI EFFETI DELLA G U E m  SUI TRATT'ATI -- G. Curti - Martinus 
Nijkoff. Haia. 1959 - 271 p. - $3.25. 

LA KAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCTETA E [L D I R I T O  INTER- 
NXIONALE PRIVATO - E. Casoni - Martinus Nijhoff, Haia. 
1959 - 163 p. - $2.70. 

ETHICS IK A WORLD OF POWER + Richard W. Sterling - Prin- 
ceton Univenity Press. Princer~n. 1958 - 31s p. - 56.CG. 

PEACE WlTHOUT VICTORY - LÍitirzncc W. i t l ~ f i ~  - Ydr Uni- 
versity Press. Ncw Haver. 1958 - 230 p. - $4.50. 

THE HUMAK CCINDITION - Hannah Arcndt - Univzrsity of Chicago 
Prcss. Chiciigo. 1958 - 332 p. - $4.75. 

FRIENDS AND ENEMIES - Adl& E. Stwcnson - Harper 6 Bros.. 
New York. 1959 - I02 p. - 52.95. 

ROAD TO REVOLUTiON - Avraham Y*mo!irisky - hlacmiilan. h n -  
dou. 1959 - 53.95. 

THE SECRET NAME - Lin k'dang - Fzrrar. Strauss. New York. 
1958 - 268 p. - $3.05. 

TRAIXlNG OF SPECI ALLSTS IN INTERKATIONAL RELASIONS - 
C. Dale Fu&r - Amcrican Council OU Education. 1Vashingtoa 1957 - 136 p. 

DOCUMENTS ON INTERNATIONAL AFFAIRS 1936 - ed. p r  Koble 
FranWard c Vera King - Osfprd Univcrsrty Prrss. Ncu- York, 1959 - 768 p. - $13.45. 

THE BACKGROUND TO CURRENT AFFAIRS - D. W. Crodcy - 
Sr. hfartin's Press. Ncw York. 1958 - 370 p. - $5.&3. 

PGLITICAL HANDBOOK OP THE WORLD. 1959 - Wahr  R. Jdory 
(cd.1 - Council oii Forrign Rclations. Ncw York. 1959. 

GREAT POWERS - Mar Bcloff - Macmiilan. New York. I959 + 

$5.50. 
IWERNATIONAL PROPAGANDA - L. J .  M~rt in  - Univcrsity of 

Mincesor* Press, Minnaota. I959 - 55.75. 
PROPAGANDA ANALYSlS - Aiuander L Georgc. Rou-, Pttcr~oo. 

ulmois. I959 - 287 p. - 06.W. 



PROTRÃFTED CONFLICT - R. Sfr;~~~r-'-Hli#. Harpcr 6 Bros. New 
York. 1959 - 53.95. 

ROBERT LAPíSING AND AhlERICAN N E U W I T Y  1914-1917 
Danid M. Smith - Univtrsity of Califomia Press. Bek~rley, 1958 - 
2.tf p. - 55.m. 

POLI'I1CAL ORIGINS OF THE NEW DIPLOMACY, 1917-1918 - Arno 
1. rfhger - Yale University Press. New &vm. 1959 - 435 p. - 
$6.03. 

CRISIS DIPLOMACY: A WSTORY OF U.S. IhTERt'ENTION PO- 
LICIES AND PRACTICES - D. A. Grabcr - Public Alfairs Prcss. 
1959 - 4U2 p.. $6.75. 

THE TRAGEDY OF AMERlCAN DIPLOMACY - WiUiam Appienari 
williams - World Publishing. &. Qcvclacd. 1959 - 219 p. - $4.75. 

WHAT'S WF2ONG UrITH U.S. FOREIGN POLICY - C. L. Sulzúerger - Harcourt, New York. 1959 - 255 p. - $4.50. 
SOLDIERS AND GOXTERNMENTS. NINE STXDIES IN CIVIL-MILI- 

TARY RELATIONS - rliichad Hotiord (ed.) - Eyre fi Spottis- 
woodc. Lmdon, 1957 - 192 p. 

EDUCATION AND MILITARY LEADERSHIP - Gcnc M. L y m s  asnd 
John W*- dMasland - Princetcn Univcrsity Prcss. Princeron, 1959 - 
283 p. - 55.m. 

MILIT3rRY ASPECTS OF WDRLD POLITICAL GmGRAPHY 4 

Air FQ~CC ROTC - U-S. Government Prioting Office. Wasbingtos, 
1959 - 550 p. - Enc. $+.2S. 

Tí-E IMPACI' OF AIR POV7ER - Eç.gcne M. Emmc - Van Nostrand. 
F~mcetcn. 1959 - 914 p. - $12.3 .  

FORGIXC- A NEW SWTORD: A STUDY OF THE DEPARThlENT 
OF DICFEKSL - Uiillim R. Ki.nbiez, Joscph i. Coffes a d  &aymand 
1. Albrighf - H a r ~ e r  6 Bros.. New York. 1958 - 238 p. 

THE ORGANLZATICN AND ADMINISTRATION OF THE MILITA- 
RY ASSISTANCE PROGRAM - U.S. G o ~ ~ ~ c n t  Printing Officc. 
Washington. 1959 - 36 p. - $0.15. 

mERrCAN AID TO GREECE - C.A. Munkn?an - Prarger. Kem. 
York. I958 - 305 p. - $5.00- 

COMbION SmSE AND NUCLEIIR \iTARF'IRE c B.A.W.R. R u s d  
$jnon 8 Scbuster. New 'r'ork. 1959 - $2.50. 

INTERKATIONAL POLITICS IFi THc ATOMIC AGE - fahn H. Hcr: - Columbio Lhi~crsitp Prcss. Ncw York. 1959 - 36a p. - %.E- 
THE SOCIAL IMPACT OF BOMB DESTRUCTIOK - Fred Chies 

Ik;& - University of OEaomz Press. Nomaia 19% - 250 p. - 
53.91 

THE DEVIL'S REPERTOIRE, OR NUCLEAR BOMBIPU'G AND THE 
LIFE OF iMAN Vibcr Goila~cz - Doubleday. Gardw City, 1959 - 192 p. $2.50- 

THE G E A T  DECISION: THE SECRET HISTORY OF 'ME 
ATOMIC BOMB &¶ichkzd Amrinc - Puuiam. N e s  York, 1959 - 
251 p. - $3.95. 

TiE FEARFUL CHOICE - PhiTip T~oynbec - Wayne Srare Unircrsity 
Press, Dctroit. 1959 - 117 p. - $2.53. 

CAREERS 1N ATOMIC ENERGY - U.S. G a v e m c ~ t  Prinring Officc. 
Washington. 1957 - 80 p.. ilust. - 23 cencs 
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THE NUCLEAR ENE3GY INDUSTRY OF THE UNITED KIEjCmM - U.K. Atomjc Energy Authoritp. Locdon. 1958 - 60 p. - $1.32. 
ATOMS FOR PE3CE. U.S.A.. 19% - U-S. GOVERNMENT PRZN- 

TTNG OFFICE, Washington. 1959 - 176 g .  - $4.50. 
T-% RELIGIOUS FOUNDATIONS OF INTERNATIONALISM - 

Benfwick AI.-3irntinu.s - Nijhoff. Haia. 1959 - 304 p. - $3. 
THE COMMON WW OF MANKíKD - C- Wdfrrd Jenh - Praeger. 

New York, 19% - 456 p. - $ 1 2 . 3 .  
LAW IN DIPLORlr\CY - Pc-cy E. Corbezt - Princc:on University Press, 

Princtton. 1959 - S6. 
ON INTERNATIONAL LAW. EUROPEAX LAW OR WORLD LAW? - B.VA. Rõ!ing - Martinus Nijhoff. Haia. 1939 - 136 p. - Eoc. 

$1 .d5. 
THE ROLE O!? NATIOh'ALIR IN INTERNATIOSAL LAW - H. F. 

Vm Panhuys - A \V. Sgthoff. Leydcn. 1959 - 256 p. - fl. 19.95. 
THE LAlV AND CUSTOIM OF THE SE;\ - HA. Smkh - iMartinus 

hTijhoff. Haia. 1959 - 755 p. - 64.45. 
mc UNITED STATES AND THE TREATY LAW OF THE SEA - 

Hcnr;l Rciff .- bivcrsity o£ Mincesoat P r t s .  hiínnezpolis, 1939 - 
051 p. - ,cS.DD. 

EXPROPRIATIOS IN PUBLZC INTERNATIOKAL L A W  - B.A. Wor- 
rky - Canbridet. Unir.crsit)l Press, Ncu. York. 1959 - 169 p. -. 
$5.30. 

IhTERNATIONXI; IN5TITUTIOKS - Paul Rectw - Rinthart. Seu* 
York, 1958 - 3 6  p. - S5.CJ. 

TíLE UXITED NATIOKS - L e h d  .&I. Gcdrich - Cro\wll. New Yo-k. 
1959 - 419 p. - 57.50. 

AXNWL REPORT C)F THE SECRET-Y-GENERAL ON THE 
WORK OF THE ORGANIZATION (16 ]UNE 1958 - 15 JUNE 
1%91 - Usitcd Natiocs. Nrw York. 1959 - 103 p. - $1.25. 

BLOC FOLITICS IN THE rnTITED NÃTIONS - Thoxz  Hove: Jr. - 
Ccntct for Intrrnatic,nd Studics. Cambiidqe. 1958 - 252 p. 

ELE~IONS [N THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY: 
A STUDY IN PCLITICX. BEHAVIOR - h70.man J .  PdelEord - 
Cezrrr for Internaticnal Siudics. Cambridge. 1959 - 72 p. 

THE BANK FQR INTERNAnONAL SEmEMEhTS - H.H. SC%CS - Norsii-Hollaod Pdish ing  Ca.. AmstcrSac. 19% - 184 p. 

THE SCHUMAN PLAN: A STUDY YP: ECONO5:IC COOPERA- 
TION, 1959-1959 - SVi;illicm Die,Lo!d Jr. - Pratgcr. Neu. York. 1959 - 759 p. - $6.30. 

A DIPLOXIATIC HISTORY OF EUROPE - Rene Aibtecht Carriç - 
Mtthuen. London. 1959 - 45 S. 

MYIODERN EUROPE IN XVORLD PERSPECfIx7E: 1914 TO THE 
PRESENT - E ~ ~ c n c  Ardcrsor: - Ricehart. h'cw York, 1959 - BS2 p. 

EUKOPEA-J ISSUES IN THE WEXTSETH CENTURY - Eugme 
N .  fidcrson. - Rm~ha~. N e w  York. 1953 - 762 p. 

EUROPE: FAITH AiiD PLm - Oswald i%fos!ey - Euphorlon, London, 
1955 - 147 p. - 12 S. 6 d. 

PATTERNS OF GOVERNiUENT - THE MAJOR POLITICAL SYS- 
TEXIS ih' EURQPE - Siimuel H. 6 Ulm,  Alam B. (cd.) - Randon 
h'ousc. WE- Yotk. 1958 - 624 p. 
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EUROPEAIU INSTITUTIONS: CO-OPERATION. INTEGRATION. 
ü'NlFICATION - A. H. Rober:sori - Stcvr~s 6 Sons, Landon. 1959 - 480 p. 

NATO AYD THE EUROPEAN mION bIDVFMEA! M.M. BdI - Pracgzr. ~ m - ~ o r k .  1959 - S. 
ON THE GAME OF POLrTICS 1N FRAXCE hrn:han L-ítes - 

Stanio-d Uciversity Press. Stenford. 1930 - 193 P. - 54.50. 
THE FRENCH NATION FRDXI NAPOLEON TO- PÉTATN - D.W. 

Brogrin - Harpcr 6 Bros.. New York, 1957 - 328 p. 
CHARLES DE GAULLE: THE CRUCIAL YEARS. 1943-19-M - Arfhru 

Lciyton F m k  4 university of Oklaoma Press, Norman. 1939 - 336 p. - $5 .W. 
NEUTRALISM AND NATLOKALJSM IN FRANCE - John T. d f c w  - Bookman Associatcs. Ntw York. 1959 - 207 p. - $4.50. 
GERAIANY m D  WORLDS POLITICS IN THE TtVENTIETH CEN- 

TURY - Ludwig - Dchio - Knopf, N e w  York. 1959 - 141 p. - 
$0.03. 

GERMANY AND JXPAN: A STUDY TN TOTALITAF3AN DIPLO- 
MACY. 1933-1941 - Ernc-e L Prcwisen - Mcrtinus Nijhoff. Haia. 
1955 - 368 p. - F1. 28.59. 

THE STA'IZ AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION Ih' PRt[SSIA - W.O. Ht'ndcrscn - University P~PSS. Liverpoo!. 1959 - 3s. &i. 
THE CABINET IN THE C0MMQNWEXTH - H.V. Whcmn c 

Pmegcr. New York. 1959 - 3 H  p. - 59.75. 
BRITALN - AK OFFICIAL HANDBOOR - Central Office of Informa- 

tíox. LO~doc. 1959 - 535 p. 
THE BRITISH CONSTITUTION AND EUROPE - Gcorgc wat~rr - 

Martinus Nijhoif. Haia, 1959 - 79 p. - $1.60. 
L A W  AND OPINION IN ENGLAND IN THE 20th CEhlLIRY - M. 

GinsSerg íed) - Stevens 6 Sons, tondon. 1959 - 52. 2s. 
SChPfDINAVIAN DEMOCRACY - ].A. h w x r y s  (ed.) - Amçrican 

Scmáinavian Foundation. hlrw York, 1958 - 437 p. - s6.M. 
NORWkY-SLVEJXN - &grnond E. Lindgmi - Prkccton Univeisity 

Prcs. Princetan. 1959 - 298 p. - S5.W. 
DOCURIENTS ON SWEDISH FOREIGN POLICY, 1956 and 1957 - 

Royal Ministry for Foreign Affaits. Stockolm. I959 - 117 p. - 9S p. 
THE SOVIET-YUGOSLAV CONTROVERSY, 198-58 - &ba?s B s  

and Elkberh Marbrrry (cd.) - P ~ Q S ~ C C ~  Bmks. Ncu- I'ork. 1959 - 
225 p. - 53.95. 

THE SOWET NOTE ON BERLIN: AN ANALYSIS - U.S. Govern- 
mcnt Priricing Office. Washington. 1959 53 p. - 59.25. 

THE IMPERIAL IDEA AND ITS ANEMIES: A STUDY IN BRITISH 
FOWER - A9. Thordon - St. Mzmn's Press, New York. L959 - 370 p. - $7.50. 

THE CASE FOR A N  IINIERNATIONAL DEVELOPMENT AUTHO- 
RITY - B.GA. Jackson - Syracuse University Press, 1959 - 51 .?S. 

COLONIAL PLANNING: A COMPARATWE STUDY - axbu h'ic* 
IC'SCLI - Allcn and Unwin, Landon, 19% - 205 p. M.25. 

LiNYERVELOPED AREAS. A BOOK OF READINGS AWD RESE 
ARCH - Lyic Shannon - Harpcr 8 Bros.. New York, 1957 
4% p. 
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A NEIV PROSPECT OF ECONOMICS - F.E. Hyde - IXrpartnxot 
Economics in &e Univcrsity of Liwrpoo!. Livmpml. 1959 - 305. 

SPECIAL STUDY 075 SOCIAL CONDITIONS IN NON-SELF-GOVER- 
NING TERRITORIES - Unitcd Natioris (e&) - New Sork. 1955. 

ECONQMIC PLANNIKC IN UXDERVELOPED AREAS: GOVERN- 
MENT AND BUSINESS - Edwsrd S. M a o n  - Fardham Lkiivcr- 
si:y P m .  Nr\v York. 1958 - S7 p. - $2.50. 

THE CARIBBEAN: BRITISH. DUTCH. FRENCH. UNITED STATES - A. Curtis Wtlgu* (td.1 - Univcrsiq of Flarida Prrss. Gabes. 
villç. 19% - 331 p. - $5.30. 

XEW HORIZONS IN LATIN AkIERICA - rohn J. Consididinc - h d d .  
N ~ w  E'ork. 1955 - 379 p. - Sj.OL?. 

C E h m A L  AMERICA: THE CRISE AND THE CHALLEKGE - 
lohn D. 1CJ3ciz - Univcrsity of North Grolina Pres, Chapel W!l. 
i959 - 356 p. - $7.50. 

LOOK SOUTHWARD. UNCLE: A NEW LOOK AT THE OTHER 
175 .@X .NU AhERICAiSS - Edwsrd Tamiinson - Dçvin-Adair. 
Ncw York. 1959 - 369 p. - 56. 

THE LAND AND PEOPLE OF BRAZIL - 1V9. Macd-m!d - Adjm 
& Charlcs Black, Locdcn. 1959 - 96 p. 

BRAZIL. EDUCATION IN AN EXPASDING ECONOMY - U.S. 
Govemzent Printing Office, lvahington. 1959 - 142 p. - 5.50. 

CASADA: A POLITICAL AND SOCIAL HISTORY - Edgard 
.VcJnm - Rinrhart. N w  York. 1959 - 619 p. - 57-02. 

CAXADA IN WORLD AFFAIRS: FROM UN TO KATO 1946-1949 - &bccf A. Spcrscr - Oxford Llnivtts:r). Prcss. Xeu. York. 1959 - 
447 p. - 55.70. 

THE COMMOh7VEALTH IN THE WORLD - JD5. !Lf:ller - Harvard 
Liavcrsity PTL'SS+ Canbridge. 1956 - 333 p. - 55.W. 

MIDDLE EIAST REPORT. I959 - Eriiiiam Sands [cd) - ?&e Midd!e 
Easr Iastitute. Washington. 1Ç59 - 116 p. - $3. 

THE MIDDLE EAST: A POLITICAL Ah'D ECONOMIC SURVEY - 
. .Sir Readcr Bullard - Oxford Uoiversitp Prcss. 1958 - 569 p. 

EGYPT IN TRANSlnON - J c m  and Simonne Lxoirtwre - Critcrion 
BmXs. Kew York. 195s - 532 p- - $7.50. 

JRAQ'S PEOPLE AND RESOURCES - Datis Godrich Adms + 

Univ~sity of Califcrrnia Press. Bcrke1c.y. Los Angcks. 1958 - 160 p. 

THE RECONSTRUCTIOK OF IRAQ 1950-1957 - Fahirn 1. Qubail - 
Stevcns 6 Sons. London. 1959 - 32 S. 

SYRIA: A SHORT HISTORY - PIiilip K. Hitti - %c Millaa. Lwdon. 
I959 - $4.59. 

PORTUGUESE AFRtCA - Jams Duffy - Harvard Univtrsity P~CSS. 
Gmb::dge. 1959 - 389 p. - $6.75. 

THE STAPLE FOOD ECONOMIES OF \'JESTERN TROPICAL 
AFR[&\ - Bn.cc F. J & m . ~ n  - Sianford Unix,t.rsiv Prcw. Stanford. 
lOj3 - 305 p. - 56.00. 

A SURVEY OF NORTH XTST AFRICA (THE MAGHREB) - 
X<.vi!l B;trbcur (ed.) - Orford Universir). Psess. 1959 - 35 S. 

EUROPEAN POLITICS IN SOLITHERN RHODESIA - Colin Lcys - 
Oxford U~iversit~ Pres .  Nea Yori;. 1959 - 373 p. c $6.75. 



THE WLITICS OF INEQUALITY: SOUTH AFRICA SINCE 1%8 
Gmnhkn MIM. Caririr - Frrdcric A. Praegcr. New York. 19% 
535 p. 

DEFENCE AND SECIIRIW IN THE INDIAN OCEAN AREA 
Indian Guncil of WorId Affairs c Asia Publíshing HOUX, Bo&Y. 
1958 - 206 p. - Rs. 11.5Q. 

INDO-PAKISTÃIU RELATIONS: 1947-1955 Jgoti Bhusisan Dss Gupa - Djambatan. Amsterdan. 1958 - 254 p. - fl. 18.50. 
PAKISTAN: A POLITICAL STUDY - Keiih Cdlard - T h c  MacmiIirn 

co.. New York; & o q c  Xlen and U n m .  hndon .  1957 - 355 p. 
PAKISTAN: THE DEVELOPNIENT OF L.A\VS AND CONSTITU- 

TION - Aílm Gledhiil - Stcvcns and Sons. Lmndon. I957 - 263 p. 
DIPLOMACY OF INDIA - @A. Berkcs & M. Bdi - Stadord Univcr- 

si ty  Prcss. S t d o r d .  1959 - $5. 
INDIAN ECONOMY SINCE INDEPENDENCE - H. Verikataubbuih - &ia Publishing HOW, Bombay. 1958 - 343 p. - Rs. 17.50. 
REGIONÃLIShI VERSUS PROV~'CMLIS&f: A STUDY IN PRO- 

BLEMS OF INDIAN NATIONAL IINITY - Joan V. Bonduranr - 
University of California Press. Btrkc!e)-. 1958 - 150 p. $2 .CO. 

LEADERSHIP AND POLITICAL INSTITUTIONS IN INDIA - Ri- 
chard L. Park a d  Ircnc Tinkw (ed.) - Princeton Univrrsity Prrss. 
Princcron, I959 - 486 p. c $10.m. 

THE ORGANISATION OF T E  GOVERNhiENT OP INDIA - 
Indian institutc oF Public Administration - Asis Publisbing H o ~ P .  
Bombay. 1956 - 416 p. - Rs. 20. 

NEHRU AND DEMOCKACY: THE POLITICAL THOUGHT OF AN 
ASIAN DEMOCRAT - D o d d  Eugcce Srnith - Longmans, I\;ei;- 
York. 1959 - 194 p. - $5.25. 

THE DIPLOhlACY OF SOUTHEAST ASIA: 19-ij-IP58 - &se l  H. 
Fifield - Harpm aad Bms.. Neu- York. 1958 - xv. 584 p. 

THE COMMONWEALTH ECONOMY IN SOUTHEAST .ASIA - T. 
H. Silccrk - Duke University Frcss. Diuham, 1959 - 259 p. - 
$4.00. 

THE GOVEkiANCE OF MODERN BURMA - J.S. Frrrn;'viiIl - Inter- 
national Secretaria:. 1nsti:ure 01 Pacjfic Relations, Ncw York, I958 - 
132 p. - $2.50. 

TkE UNION OF BURMA - Hugh Tinker - Oxford Univcnity Prcss. 
I959 - 42 S. 

RfALAYA: A POLITICAL AXD ECONOIIJC APPRAISAL - h m o x  
A. Mills - Univctsity o! Mimemta Pres.. h,Sinnc.so:a. 1955 - xi. 
234 p. 

THE ms7 MALAYAN NATION: A S'IUDY OF COMMUNA- 
LISM AKD NATIONALISM - Frak HH. King - ht i tucc  of Paci- 
fic Rclaiions, Kcw York, 1957 - xi, 59 p. 

THE PATTERN OF LAND TEKURE REFORM IN EAST ASIA 
W E R  WORLD U'AR 11 - Sidneg Xkin - Bmkmãn h o c i a t e s .  
Ncw York. 1958 - 260 p. - $10.0c? 

THE BEGINKINGS OF THE INDONESWK-DUTCH NEGOCIA- 
TIONS AND THE HOGE VELUiME TALKS - Idrm Nusir 
Djdjadiniqrat - Carneli Univcrsity Southeast Asia Program. Ithaca. 
1958 - x, 128 p. 
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TFE OFFICE OF PRESIDEhT YN INDONESIA AS DEFTNED IN 
THE THREE CONSTITüTIONS IN THEORY AND PRÁCíTCE 
+ AK. Pringgdigno - Comcll Uniwrsity Souheas: Asia Pmgram. 
Irhaca. 1958 - iir. 59 p. 

-THE INDONESIAN ELECTION OF i955 - Hcrberf Peith - Coroe!l 
üniversity Southast Asia Program, Itt?aca. 1957 - 91 p. 

PROBLErMS OP REGIONAL AUTONOMY IN CONTEMPORARY 
INDONESIA - John D. Lcgpe - Com& Uoivcrsity Southcast &ia 
Progran. Ithaca. 1958 - viii, 71 p. 

THE SOVIET VIEW OF THE INWNESTAN REVOLUTION - Ruth 
S. Macvey - Comeli Univtrsity Southeast Asia Prõgram. Ithaca, 
195s - 83 p. 

TNTERiiATIONAL ECONOMICS OF COMMUNIST CHIXA - C.F. 
Rennrr (d.) - Univcrsity of Michigan Pres .  I959 + $6- 

ECONOMIC DEt'ELOPMENT OF COMMZINlST CHINA - Choh- 
Ming Li - Carobridge Univewit). Prcss. 193'9 - 56s. 6d. 

SOVIET PCLICY AND THE CHINESE ÇOMMUNISTS, 1931-1956 - 
Charles 3. APcLnc - Glumbia Uniwciitl. Prrs, New York, 1958 - 
310 p. - $5.50- 

SINKIANG: PAUrN OR PIVOT? AIkn S. Whitririg nnd General 
Shtng Sfrih-Ts'ai - Michigan, S w e  Univcrsity Press, East Lansing, 
1958 - 314 p. - 55.m. 

SOVIET MARXISM - A CRITICAL AKALYSE - Hcrbert M a m s t .  
-. Columbia Univcrsiry Preso. Ncw York. 1958 - 271 p. 

A HISTORY OF SOCTALIST THOLIGHT. COMMUNISM AKD SO- 
CLAL DEMOCRACY 191-2-1931 - Macmillan 8 Ca., London. 1958 - 2 v. 

COMMUNISM AND SOCIAL DEMOCRACY - G.D.H. Colc - St. 
Mitrtin's Prtss. Neu- York, 1959 - 2 v. - 514.50. 

THE COMMUNIST WORLD AND OURÇ -. Wdter Lippnwn - Lirtrc 
Broam ti co.. Boston. 1959 - $2. 

THE SOVIET CULTURAL SCENE. 1956-1957 - Walrw 2. Lriqucur 
3rd George Lchfcim. - Praeger, NCW York. 1958 - 3ü9 p. - $3.75. 

PATlTRiri FOR SOVIET YOUTH - Rdph Takott Fishrr ]r. .- &!uni- 
bia University Prcss. Ncw York. 1939 - 552 p. - $6.75. 

SEVEN ROADÇ TO iMOSCOW - Euien~nt-Coloncl W.Gli. Jackson - Philosophical Library. NCW York. 1958 - 334 p. + $7.511. 
W D  AND THE SOVIETS - IlTarcus Bach - Crowell, New York. 1958 - 714 p. - s4.m. 

iN THE SHADOW OF RUSSIA - Kichch  Halas= - Ronaid. NCW 
York. 1959 - 393 p. - 55.W. 

MY RUSSIAN JOURNEY - Sanfhn R ~ m s  Ran - Harper, G Bros.. 
Nt.w York, 1959 - 353 p. - $4.50. 

J A P h i :  I T S  LXND. PEOPLE 4 N D  CULmRE - Printúig Butcau, 
Tokyo. 1955 - 1077 p. - $12.03. 

THE UTELFARE STATE IN NEW ZEALqND - J.B. Condlifk - 
Macnillan. London, 1959 - S8.OJ. 

NEW ZEJLAND IN THE MAKING - 7.8. Corid!ilfc - MamiUan. 
Locdoa. 1959 - 56.75. 
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THE INCOME OF NATIONS - Pzu! Srudmski - &a- York University 
Press. Nen York 1958 - 554 p. - S25.N. 

THE INTERNATIONAL FLOW OF PRIVATE CAPITAL, 1956-58 e. 
Uoittd Nations (ed.)  - Neu- k'ork. 1939 - 107 p- 

SOiME MONETARY PROBLEMS - Pcr Jacobsson - Oxford Unir,rrsity 
Press. 1959 .- 42 S. 

FORTY YEÃRS OF FOREIGN TRADE - P.L.Y&t=r - Macmillaq 
London. 1959 - $9.09. 

E'EAREOOK OF INTERNATIONAL TRADE STATISTICS - i957 - 
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